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RESUMO 

 

ALHO NETO, João de Souza. Interpretação literal e benefícios fiscais no Direito 

Tributário brasileiro. 160 p. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Este trabalho tem por objetivo responder a seguinte indagação: como devem ser 

interpretados os dispositivos relativos a benefícios fiscais no Direito Tributário brasileiro? 

Para tanto, será analisado, de um lado, o conteúdo prescritivo do artigo 111 do Código 

Tributário Nacional, que utiliza a expressão “interpreta-se literalmente”, e de outro lado, as 

funções eficaciais exercidas pelos princípios da igualdade, da legalidade e da segurança 

jurídica relativamente aos benefícios fiscais. Na primeira parte do trabalho, investigam-se as 

definições de “interpretação literal” e de “benefício fiscal”, na medida em que contribuem 

tanto para a delimitação do conteúdo prescritivo do artigo 111 do CTN, quanto para a 

identificação dos dispositivos para os quais serão aplicados os critérios de interpretação que 

o trabalho sustenta serem os mais adequados. Em seguida, na segunda parte do trabalho, 

investigam-se quais são efetivamente esses critérios, o que é feito, primeiro, pela análise das 

diretivas interpretativas aplicáveis ao Direito Tributário em geral; segundo, pela delimitação 

do conteúdo prescritivo do artigo 111 do CTN e pela determinação dos parâmetros 

interpretativos aplicáveis aos dispositivos relativos a benefícios fiscais; e terceiro, pela 

aplicação desses parâmetros para casos difíceis, nos quais haverá entrechoque dos diferentes 

resultados interpretativos, sobretudo entre literalidade e teleologia da norma de desoneração. 

Por fim, o trabalho chegará à conclusão de que os dispositivos relativos a benefícios fiscais 

devem ser interpretados com base na finalidade constitucional que lhes é subjacente, por 

força do princípio da igualdade, devendo a teleologia da norma prevalecer sobre um eventual 

resultado literal que contemple um número menor de situações. O trabalho também concluirá 

que há vedação à integração analógica dessas normas por força do princípio da legalidade, e 

que, nos casos em que a literalidade for mais ampla que a teleologia, esta última cede 

prevalência à primeira por força do princípio da segurança jurídica.  

 

Palavras-chave: interpretação literal; benefício fiscal; interpretação teleológica; igualdade; 

segurança jurídica.  



 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

ALHO NETO, João de Souza. Literal interpretation and tax benefits in Brazilian Tax 

Law. 160 p. Master’s thesis – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

This work aims to answer the following question: How should the provisions regarding tax 

benefits in Brazilian Tax Law be interpreted? In order to accomplish this goal, the work 

analyzes, on one hand, the prescriptive content of Article 111 of the Brazilian Tax Code, 

which uses the expression “literally interpreted”, and on the other hand, the effective 

functions exercised by the principles of equality, legality and certainty in law regarding tax 

benefits. The first part of the work investigates the definitions of “literal interpretation” and 

“tax benefit”, as they contribute to the delimitation of the prescriptive content of article 111 

of the Brazilian Tax Code, as well as to the identification of the statutes for which the 

interpretation criteria that the work claims are the most appropriate will apply. The second 

part of the work investigates what these criteria really are, by, first, analyzing the 

interpretative directives applicable to Tax Law in general; second, by delimiting the 

prescriptive content of article 111 of the Brazilian Tax Code and by determining the 

interpretative parameters applicable to the tax benefit provisions; and third, by applying 

these parameters to hard cases, in which there will be clashing of the different interpretative 

results, especially between literality and teleology of the exemption rule. Finally, the work 

concludes that the provisions on tax benefits must be interpreted on the basis of the 

underlying constitutional purpose, by virtue of the principle of equality, and the teleology of 

the rule should take precedence over any literal outcome that includes a smaller number of 

situations. The work will further conclude that there is a prohibition on the analogical 

integration of these norms by virtue of the principle of legality, and that, where the literal 

meaning is broader than teleology, the latter gives way to the former by virtue of the principle 

of certainty in law. 

 

Keywords: literal interpretation; tax benefit; teleological interpretation; equality; certainty 

in law.  
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INTRODUÇÃO 

 

Como devem ser interpretados os dispositivos que tratam de benefícios fiscais? 

Embora pareça um questionamento trivial, sua resposta depende da análise de uma série de 

elementos do ordenamento jurídico. De um lado, o artigo 111 do Código Tributário 

Nacional, publicado em 1966, utiliza a expressão “interpreta-se literalmente” e tem seu 

conteúdo direcionado à fixação de critérios de interpretação para esses dispositivos; e de 

outro lado, a Constituição Federal de 1988, foi minuciosa no trato da matéria tributária, 

prevendo princípios que estabelecem direitos e garantias aos contribuintes e que também 

influem na interpretação desses dispositivos. A interpretação prima facie do artigo 111 e da 

Constituição leva a uma possível incongruência entre o conteúdo prescritivo do Código, que 

parece se limitar à interpretação literal, e o da Constituição, que parece oferecer uma 

perspectiva mais ampla, privilegiando ideais como igualdade, legalidade e segurança 

jurídica. Têm-se, portanto, normas distintas, reconstruídas a partir de diplomas normativos 

idealizados em épocas diferentes, mas que se aplicam à disciplina de uma mesma matéria. 

Assim, o objeto central do presente estudo é investigar a maneira pela qual estas normas se 

compatibilizam, de modo a determinar os parâmetros adequados de interpretação de 

dispositivos relativos a benefícios fiscais.  

As divergências interpretativas acerca desses dispositivos assentam bases na 

concepção que se tinha e na que se tem hoje sobre o que é um benefício fiscal. Até meados 

do século passado, era assente na doutrina a ideia de que ramos jurídicos que tratam 

diretamente da relação do indivíduo com seus direitos fundamentais, sobretudo 

disciplinando hipóteses de limitação desses direitos, seriam “legislações odiosas”, cujo 

campo de aplicação deveria ser o menor possível (odiosa sunt restringenda).1 Com base 

nessa premissa, a interpretação dos dispositivos relativos ao Direito Penal e ao Direito 

Tributário, por exemplo, seguiriam o adágio exceptio est strictissimae interpretationis,2 cujo 

significado remete à concepção de que as exceções devem ser interpretadas estritamente, 

obrigando que o intérprete se atenha ao texto da lei, sem se estender além ou se restringir 

aquém do disposto pelo legislador.  

 
1 VANONI, Ezio. Natureza e interpretação das leis tributárias. Trad. Rubens Gomes de Sousa. Rio de Janeiro: 

Edições Financeiras, 1932, p. 184. 
2 LEBEAU, Martin. De l’interprétation stricte des lois: essai de méthodologie. Paris: Defrénois Lextenso, 

2012, p. 54. 
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Desta compreensão geral que se tinha a respeito do Direito Tributário, decorria que 

os benefícios fiscais eram verdadeiros favores ou privilégios conferidos pelo Estado ao 

particular. Os benefícios fiscais eram entendidos como benesses a serem concedidas a 

determinados indivíduos ao alvedrio do detentor do poder, quase que em relação “soberano-

vassalo”.3 A noção de que os benefícios fiscais são liberalidades do administrador é resquício 

da abordagem científica que o Direito Tributário recebia na primeira metade do século 

passado, como ferramenta de proteção do Estado frente ao contribuinte e em prol da 

arrecadação.4 Ainda presente atualmente (mesmo que em menor medida), essa noção ignora 

a relevante vinculação jurídica material exigida pela Constituição para que sejam instituídas 

diferenciações entre os indivíduos. Com base nela, introduzem-se critérios eminentemente 

políticos na análise jurídica desses institutos, acabando por afastar a verificação da matéria 

pelo Poder Judiciário, supostamente vedado pelo princípio da separação dos poderes. Essa 

alegação desconhece que os benefícios fiscais devem se fundar em pressupostos objetivos, 

pois visam diretamente ao atingimento de interesses públicos e apenas indiretamente ao 

favorecimento de particulares.5  

A despeito da concepção que se adota acerca dos benefícios fiscais, persiste o 

debate sobre o modo como os respectivos dispositivos devem ser interpretados, havendo 

posições dissonantes tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Entretanto, o principal 

ponto de divergência reside no conteúdo prescritivo do artigo 111 do CTN. Via de regra, a 

expressão “interpreta-se literalmente” constante no referido dispositivo é tratada pela 

jurisprudência como sinônimo ou de interpretação estrita, ou restritiva, ou ainda como 

vedação de interpretação extensiva. 

Essas diferentes acepções são encontradas em julgados de um mesmo tribunal. 

Tomando-se como exemplo posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do 

artigo 111, é possível encontrar decisões que se coadunam com diferentes significados para 

a expressão “interpreta-se literalmente”. Em um primeiro caso, o Tribunal analisou a 

aplicação de dedução de imposto de renda pessoa física para gastos com pensão alimentícia 

 
3 ULHÔA CANTO, Gilberto. “Legislação tributária, sua vigência, sua eficácia, sua aplicação, interpretação e 

integração”. In Revista Forense, n. 267, p. 30. 
4 SERRANO, Carmelo Lozano. Exenciones tributarias y derechos adquiridos. Madrid: Tecnos, 1988. De igual 

modo: GODOI, Marciano Seabra de; SALIBA, Luciana Goulart Ferreira. “Interpretação e aplicação da lei 

tributária”. In MACHADO, Hugo de Brito. Interpretação e aplicação da lei tributária. Fortaleza: 

Dialética/ICET, 2010.  
5 BORGES, José Souto Maior. “Interpretação da isenção no código tributário nacional (CTN)”. In ELALI, 

André; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; TRENNEPOHL, Terence (Coord.). Direito Tributário: 

homenagem a Hugo de Brito Machado. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 326. 
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paga para filho maior de 24 anos por ordem judicial. Na oportunidade, decidiu que o 

recorrente não teria direito à dedução porque o artigo 111 do CTN “recomenda interpretação 

restritiva à legislação tributária”.6 Em um segundo caso, o Tribunal analisou a aplicação de 

isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria e de reforma 

de portador de moléstia grave não elencada no rol da Lei nº 7.713/88. No caso, decidiu ser 

“incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no 

texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN”.7 Em um 

terceiro caso, o mesmo Tribunal denegou o direito do contribuinte de ter benefício fiscal 

relativo ao ICMS com base em entendimento sumulado pelo próprio Tribunal de cláusula 

prevista no Acordo GATT. A Súmula determinava que “O bacalhau importado de país 

signatário do GATT é isento do ICMS”, e o contribuinte pretendia o gozo do benefício para 

o salmão. Na oportunidade, o órgão entendeu que o salmão “não goza de isenção, benefício 

esse, de interpretação estrita, não há como se conferir a alforria fiscal (...) Interpretação 

literal que se impõe na defesa da ordem tributária (art. 111, CTN)”.8 

De modo semelhante do que ocorre no âmbito dos tribunais judiciais, as decisões 

administrativas também se mostram cambiantes sobre o conteúdo do artigo 111. Tomando-

se como exemplo julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, verificam-se 

decisões que o tribunal aduz ser a literalidade o critério de interpretação intransponível dos 

dispositivos relativos à desoneração tributária, alegando que “impõe-se a interpretação 

restritiva na legislação que disponha sobre exclusão do crédito tributário”.9 Ao mesmo tempo 

em que também se verificam decisões nas quais o tribunal se vale de interpretação 

teleológica, com base nos objetivos perquiridos pela norma desonerativa, para estabelecer 

que “o fato da interpretação da outorga de isenção ter de ser literal (artigo 111 do CTN) não 

implica a desconsideração de seu verdadeiro sentido. Se uma norma isentiva visa a incentivar 

a concessão de um benefício de cunho social, o que se impede é a sua concessão de forma 

individualizada ou discriminatória”.10    

 
6 Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, REsp 1.665.481, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 

09.10.2017.  
7 Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, Agravo Regimental no REsp 1.165.360, Relator Ministro 

Humberto Martins, DJe 22.08.2011. 
8 Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Agravo Regimental no AI 590.239, Relator Ministro Luiz Fux, 

DJe 28.05.2005. 
9 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Processo nº 16327.000137/2004-53, Acórdão publicado em 

16.07.2018. 
10 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Processo nº 15504.725541/2012-92, Acórdão publicado em 

02.05.2016. 
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Importante reconhecer que a controvérsia presente nesses casos práticos se reporta 

a dispositivo de lei presente no ordenamento jurídico brasileiro desde 1966 e que, até os dias 

atuais, suscita dúvidas quanto à sua aplicação. Assim como a jurisprudência não parece 

encontrar consenso, a doutrina jurídico-tributária nacional possui representantes de variadas 

correntes interpretativas relativamente ao artigo 111 do CTN. A título ilustrativo, Bernardo 

Ribeiro de Moraes sustenta que, por conta do mencionado dispositivo, o intérprete “fica com 

a sua função delimitada pela letra da lei, sem poder ampliar nem restringir a norma jurídica, 

além de sua exata significação”.11 José Souto Maior Borges aduz que “o dispositivo não 

prescreve que as isenções somente devem ser interpretadas literalmente. É ponto de partida. 

Não ponto terminal da exegese”.12 Por sua vez, Renato Lopes Becho constata que o art. 111 

“desorganiza a harmonia sistêmica do direito tributário” e, caso o Código Tributário 

Nacional venha a ser reformado, o melhor seria revogá-lo.13 Ao passo que, Luís Eduardo 

Schoueri, ao analisar aspectos históricos da edição do enunciado, percebeu que não se visava 

conferir restrição ao alcance dos dispositivos relativos a benefícios fiscais, isto é, 

“literalmente’ significaria ‘sem qualquer restrição”.14      

Tendo em vista a aparente dissonância jurisprudencial – tanto judicial quanto 

administrativa – e, sobretudo, a falta de consenso doutrinário sobre a interpretação de 

dispositivos que veiculam hipóteses de desoneração da carga tributária, a relevância do tema 

e a justificativa para o seu estudo restam demonstradas. 

Para tanto, o presente estudo seguirá o seguinte plano de abordagem: o trabalho 

encontra-se dividido em duas partes maiores, que, por sua vez, subdividem-se em capítulos. 

A primeira parte cuida da definição de interpretação literal e de benefício fiscal. Sem que se 

tenha uma definição precisa desses dois institutos jurídicos é impossível a consecução de 

uma conclusão plausível para a hipótese central desse trabalho, que é a delimitação dos 

critérios que devem servir de parâmetro quando da interpretação dos dispositivos relativos a 

benefícios fiscais. O primeiro capítulo trata da definição de interpretação literal para o 

Direito, ele justifica-se pelo fato de que existe dispositivo expresso no Código Tributário 

Nacional que faz referência à interpretação literal, cujo conteúdo prescritivo não é entendido 

 
11 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. 2º vol. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1997, p. 230. 
12 BORGES, José Souto Maior. “Interpretação da isenção no código tributário nacional (CTN)”. In ELALI, 

André; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; TRENNEPOHL, Terence (Coord.). Direito Tributário: 

homenagem a Hugo de Brito Machado. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 325. 
13 BECHO, Renato Lopes. Lições de Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 170. 
14 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 815. 
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de forma uníssona pelos tribunais nem pela doutrina. O segundo capítulo versa sobre a 

definição de benefício fiscal, ele justifica-se tanto porque a matéria a ser interpretada gera 

impactos no emprego dos argumentos interpretativos quanto porque é relevante para que se 

identifique quais são os dispositivos para os quais os parâmetros de interpretação traçados 

no trabalho serão válidos. 

A segunda parte do presente estudo cuida da fixação dos critérios a serem 

verificados pelo intérprete e pelo aplicador quando da interpretação de dispositivos relativos 

a benefícios fiscais. O terceiro capítulo trata da relação entre a interpretação e o Direito 

Tributário brasileiro, ele justifica-se para identificar as normas jurídico-tributárias que 

exercem função eficacial interpretativa sobre a legislação tributária, sendo relevante para a 

futura delimitação dos critérios de interpretação para os benefícios fiscais. O quarto capítulo 

versa sobre a interpretação do artigo 111 do Código Tributário Nacional, ele justifica-se para 

definir tanto a matéria que o dispositivo visa a disciplinar quanto aos critérios de 

interpretação fixados por norma reconstruída a partir dele. O quinto capítulo trata da 

aplicação dos critérios de interpretação anteriormente identificados tendo em vista casos 

difíceis, ele justifica-se pelo fato de que nesses casos subsiste um entrechoque de resultados 

normativos que impactarão diretamente no âmbito de aplicação da norma desonerativa, 

levando-se em consideração, ainda, a atuação dos órgãos de julgamento.  
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CONCLUSÕES 

 

Este trabalho chegou à conclusão principal de que o ordenamento jurídico brasileiro 

possui normas que fixam parâmetros de interpretação dos dispositivos relativos a benefícios 

fiscais. Dentre essas normas, destacam-se os princípios da igualdade, da legalidade e da 

segurança jurídica, e o artigo 111 do Código Tributário Nacional. A aplicação em conjunto 

dessas normas estabelece os seguintes critérios de interpretação dos dispositivos relativos a 

benefícios fiscais: i) esses dispositivos devem ser interpretados com base em argumentos 

teleológicos, tendo em vista a necessidade de adequação entre a finalidade que lhes é 

subjacente e a Constituição; ii) no entanto, caso a interpretação literal se demonstre mais 

abrangente que a interpretação teleológica, a primeira deve prevalecer, funcionando como 

um marco de segurança jurídica para os contribuintes; e iii) as normas reconstruídas a partir 

desses dispositivos não podem sofrer integração analógica, por força do princípio da 

legalidade. A referida conclusão principal, entretanto, não subsiste autonomamente, na 

medida em que ela é suportada por uma série de outras conclusões menores que foram 

obtidas ao longo do trabalho e que serão aqui sumarizadas:  

1. O vocábulo “interpretação” é ambíguo, podendo significar tanto a atividade de 

intepretação quanto o resultado desta atividade. No que se refere à atividade interpretativa, 

o referido vocábulo possui uma outra ambiguidade, pois pode significar tanto a atividade de 

atribuição de significado aos textos (interpretação stricto sensu) quanto a atividade de 

criação jurídica (interpretação em sentido amplo). 

2. Dentre as correntes doutrinárias que explicam a atividade interpretativa, a 

corrente denominada mista ou cognitivista moderada foi a que se demonstrou mais adequada 

tendo em vista as premissas de Direito traçadas neste trabalho. Assim, a atividade 

interpretativa consiste na prática discursiva estruturada, que, com base no texto, racionaliza 

argumentos, técnicas e regras de prevalência para em alguns casos descrever o significado, 

e, em outros casos, adscrever um significado dentre os possíveis.  

3. O sentido literal dos textos é objeto de estudos pela filosofia da linguagem, tendo 

o Direito se valido dos avanços conquistados naquela área do conhecimento para traçar 

perspectivas próprias sobre o sentido literal dos textos jurídicos. As correntes filosóficas 

dividem-se entre aqueles que sustentam a possibilidade de um significado literal 

(literalismo), advindo de uma análise acontextual, e aqueles que sustentam ser impossível a 

delimitação de um significado para um texto sem a investigação do contexto em que está 
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inserido (antiliteralismo). No entanto, uma terceira vertente, denominada de literalismo 

moderado, sustenta que os textos podem ter um significado literal, sendo este apreensível 

pelos sentidos usuais dos termos e expressões e pela análise do co-texto, que é o 

microssistema que gira em torno do texto objeto da interpretação. 

4. Para o Direito, a busca por um significado literal é disputado pela doutrina, que 

se divide entre várias acepções possíveis, dentre as quais: irreflexivo, abstrato, formal, 

linguístico, gramatical, imediato, óbvio, ordinário, patente, textual, próprio, semântico, 

semiótico, expresso, não-corretivo, acontextual, aparente e estrito. No entanto, é assente no 

Direito a conclusão de que há um sentido literal passível de reconstrução dos textos jurídicos.  

5. Embora haja disputa em relação à definição de significado literal, é possível 

reconstruir da doutrina jurídica alguns elementos de encontro que levam à uma definição 

plausível de interpretação literal para o Direito. Destacam-se dois desses elementos: i) a 

intepretação literal para a doutrina jurídica está voltada a uma análise dos sentidos das 

palavras a partir de regras gramaticais (sintática e semântica); e ii) a interpretação literal leva 

em consideração um microssistema jurídico, composto por premissas jurídicas triviais 

(segurança jurídica, igualdade e justiça) e outros dispositivos diretamente conectados 

(geralmente do mesmo documento normativo). Tem-se, portanto, que a definição de 

interpretação literal para o direito é bastante próxima daquela empregada pela filosofia da 

linguagem, podendo ser assim resumida: interpretação literal é tanto a atividade quanto o 

resultado interpretativo que consiste no emprego do sentido usual dos termos e das 

expressões utilizadas no texto jurídico, analisados sob a perspectiva de seu co-texto. 

6. Interpretação literal não se confunde com interpretação estrita e restritiva e, 

tampouco, se confunde com vedação à interpretação extensiva. A diferença marcante entre 

esses institutos é que, de um lado, interpretação literal é uma espécie de argumentação 

interpretativa ou o resultado do emprego dessa argumentação, enquanto as interpretações 

estrita, restrita e extensiva são conclusões acerca de comparações entre resultados 

interpretativos (geralmente, interpretação literal contraposta à interpretação teleológica). 

7. No que se refere ao conceito de benefício fiscal, o trabalho chegou à conclusão 

de que ele possui uma definição ampla, no sentido de desoneração prévia da carga tributária, 

que, por sua vez, engloba tanto as obrigações principais quanto as obrigações acessórias. 

Para que seja constatada a existência de um benefício fiscal é necessário que o legislador ou 

administrador modifique o ordenamento jurídico no âmbito de sua competência tributária 
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previamente exercida. Isto é, benefício fiscal não se confunde com imunidade, não-

competência ou não-incidência em sentido estrito.  

8. No que concerne às obrigações principais, os benefícios fiscais podem ser de 

várias espécies, sendo comumente classificados entre isenção total (isenção em sentido 

estrito, que bloqueia a incidência da norma de tributação por completo) e isenção parcial 

(que bloqueia parte da norma de tributação), esta última recebe várias denominações a 

depender do critério normativo sobre o qual incide (alíquota zero, redução de base de cálculo, 

redução de alíquota, dentre outros). Embora diga respeito a apenas um dos critérios 

normativos, é possível que as isenções parciais atinjam o mesmo efeito financeiro de zerar 

o montante a ser repassado aos cofres públicos. No que concerne às obrigações acessórias, 

estas reduzem os custos de conformidade que os contribuintes possuem para arcar com o 

cumprimento das obrigações principais. Geralmente são verificáveis na simplificação ou 

redução da entrega de documentos pelos contribuintes para as administrações tributárias. 

9. Os benefícios fiscais são regulados por regime jurídico composto por uma série 

de normas do ordenamento. Dentre as quais, destacam-se: o princípio da legalidade, o 

princípio da anterioridade, o princípio da igualdade e o princípio da segurança jurídica.  

10. Em relação ao princípio da igualdade, este exerce uma função eficacial 

interpretativa relevante em relação aos dispositivos que versam sobre benefícios fiscais. Isto 

porque, a igualdade exige que os benefícios fiscais encontrem finalidade fundamentada em 

objetivo constitucional, sob pena de instaurar estado de discriminação entre particulares. A 

relação dos benefícios fiscais com a igualdade decorre de uma característica própria dos 

estados de sujeição que os benefícios fiscais impõem aos particulares. Uma vez existente um 

benefício fiscal, necessariamente indivíduos serão tratados de forma diferente, uns 

recebendo desoneração em sua carga tributária e outros não. Logo, o exame detido da 

igualdade é medida importante no tratamento dessas normas. 

11. No que tange à interpretação da legislação tributária, chegou-se à conclusão de 

que não há uma interpretação própria do Direito Tributário, no sentido de que não há 

argumentos, técnicas, regras de prevalência, nem enunciados e significados interpretativos 

exclusivos da matéria tributária. Há, contudo, uma interpretação necessariamente tributária, 

no sentido de que, os diferenciais do Sistema Tributário Nacional requerem a observância 

de algumas especificidades na interpretação da legislação tributária. 

12. Do ponto de vista da interpretação como atividade ou processo, deve-se 

observar: i) necessidade de emprego da interpretação conforme a Constituição em sua função 
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negativa para descartar significados contrários aos princípios gerais de Direito e aos 

princípios tributários presentes na Constituição; ii) vedação à argumentação 

consequencialista; iii) vedação à argumentação econômica; e iv) necessidade de aplicação 

de regras de prevalência decorrentes da função eficacial interpretativa dos princípios do 

Estado de Direito, da separação dos poderes, da segurança jurídica, da legalidade e da 

igualdade. E, do ponto de vista da interpretação como produto ou resultado, deve-se observar 

a necessidade de os significados atribuídos aos textos serem compatíveis com a Constituição. 

13. A igualdade e a segurança jurídica exercem força eficacial interpretativa sobre 

a legislação tributária, o que pode levar a resultados interpretativos diversos. Ademais, a 

respeito da interpretação dos dispositivos que versam sobre benefícios fiscais, desponta o 

artigo 111 do Código Tributário Nacional, que utiliza a expressão “interpreta-se 

literalmente”. Assim, a definição do conteúdo prescritivo do referido dispositivo se impõe, 

tanto porque a doutrina e a jurisprudência adotam posições cambiantes a respeito desse 

conteúdo, quanto porque ele parece ser dissonante com as normas constitucionais. Com base 

no emprego dos métodos literal, genético e sistemático para a interpretação do dispositivo, 

chegou-se às seguintes conclusões.  

14. Em primeiro lugar, o método literal é incompatível com a Constituição porque 

resultaria em norma que fixaria somente a interpretação literal para os dispositivos relativos 

aos benefícios fiscais, vedando a aplicação de outros métodos mesmo que com argumentação 

fundamentada na igualdade. A incompatibilidade deste método com a Constituição decorre 

da função eficacial interpretativa que o princípio da igualdade exerce sobre os benefícios 

fiscais, uma vez que estes instauram ambiente de diferenciação entre os contribuintes. 

Assim, a investigação da finalidade dessas normas é uma imposição constitucional que não 

pode ser limitada pela interpretação exclusivamente literal.  

15. Em segundo lugar, o método genético é compatível com a Constituição pois 

estabelece, de um lado, a prevalência da interpretação literal em proteção do contribuinte 

albergado pela literalidade, e de outro lado, veda a aplicação de integração analógica para 

extensão de benefício fiscal não previsto na legislação. A investigação dos trabalhos 

preparatórios do Código Tributário Nacional demonstra que a ratio legis do artigo 111 era a 

proteção do contribuinte para os casos em que este estivesse contemplado pela literalidade 

da norma que trata do benefício fiscal, mesmo que a teleologia infirme a aplicação do 

benefício para o caso em concreto.  
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16. E, em terceiro lugar, o método sistemático corrobora as conclusões obtidas pelo 

emprego do método genético, ao mesmo tempo em que aduz que a norma reconstruída do 

artigo 111 não oferece qualquer tipo de vedação à interpretação teleológica, inclusive nos 

casos em que resulta em extensão do âmbito de aplicação do benefício fiscal. O método 

sistemático é responsável pela compatibilização do dispositivo com as normas 

constitucionais, em especial o princípio da igualdade. 

17. A investigação da literalidade e da teleologia da norma relativa a benefício fiscal 

nem sempre serão compatíveis. Haverá casos em que ocorre entrechoque dos resultados 

interpretativos reconstruídos com base nessas argumentações, desafiando o órgão aplicador 

do Direito. Entretanto, não é possível reconstruir uma regra de prevalência taxativa sobre 

qual sentido normativo deverá ser aplicado, devendo ser considerado:  

18. De um lado, quando a teleologia incluir mais casos do que a literalidade, a 

primeira deverá prevalecer. Esta conclusão se dá pela aplicação do princípio da igualdade. 

Ademais, como os benefícios fiscais se justificam nas finalidades constitucionais, as 

situações compatíveis com essas finalidades devem ser contempladas com a aplicação da 

regra desonerativa. Apesar de se admitir interpretação extensiva das regras desonerativas, o 

ordenamento, conforme dito anteriormente, veda a integração analógica dessas regras. 

19. De outro lado, quando a literalidade abranger mais casos do que a teleologia, a 

primeira deverá prevalecer. Esta conclusão decorre da aplicação do artigo 111 do CTN que 

estabelece a literalidade como marco de segurança jurídica para os contribuintes. Esta 

conclusão é também suportada pela constatação de que a argumentação pela teleologia 

encontra fundamento da igualdade, no entanto este tipo de argumentação só protege ao 

contribuinte por ser direito fundamental. Em outras palavras, é vedado ao fisco argumentar 

no sentido de privilegiar a teleologia da norma com base na igualdade com o intuito de 

restringir o direito do contribuinte. 

20. Por fim, essas normas reconstruídas a partir do ordenamento jurídico (em 

especial igualdade, legalidade, segurança jurídica e artigo 111 do CTN) não são 

peremptórias. Haverá casos extremos em que o postulado da razoabilidade ensejará em sua 

relativização com base em um apelo de justiça. Devendo, nesses casos, o aplicador estar 

diante de circunstâncias que favoreçam essa relativização e munido de argumentação 

robusta. 
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