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RESUMO 

 

O construtivismo lógico semântico é uma forma de perspectiva de análise do direito e vem 

assumindo cada vez mais no meio acadêmico sua posição de relevância e vanguarda sendo 

utilizado por muitos juristas nos últimos 15 anos. Traz consigo uma nova visão do direito 

tratando- o como linguagem perspectiva introduzida por meio da filosofia e a experiência 

cultural do interprete. É por meio do giro linguístico que o construtivismo lógico semântico se 

corporifica já que os textos jurídicos como suporte físico, são o combustível cientifico para o 

interprete apresentar sua idealização amadurecendo assim a ciência do direito. Tal idealização 

é concebida a partir do suporte físico e interpretação do exegeta que mentalmente idealiza um 

determinado objeto utilizando as premissas metodológicas e fundamentando todas as 

preposições construídas a partir do objeto de estudo de forma estruturada e amarrada às suas 

referências. O resultado é uma análise com consciência cientifica evitando assim conceitos 

jurídicos desconexo nem o chamado “sincretismo jurídico”, já que em seu bojo traz o rigor de 

seu conteúdo por meios metodológicos e visão ampla da realidade ali construída. Trazendo 

para a realidade jurídica tal visão linguística traz nova perspectiva, um novo mundo a ser 

explorado já que os pontos de analise cientifica serão apresentados em conformidade com a 

veiculação da linguagem, ou seja, a veiculação da norma individual e concreta que 

juridicamente apresentada se dará por meio de texto, saindo da realidade social para a 

realidade jurídica. Desta forma, o presente trabalho pretende apresentar a utilização do 

construtivismo lógico semântico, apresentando sua metodologia e a sua idealização no campo 

cientifico precisamente na ciência jurídica, no direito tributário trazendo elementos sólidos de 

construção da teoria que se reveste com a veiculação da norma individual e concreta que se dá 

por meio do lançamento tributário como átimo do nascimento da obrigação tributária. 

 

Palavras chave: Construtivismo Jurídico Lógico semântico; Obrigação Tributária; Incidência 

Tributária. 

 



ABSTRACT 

 

The semantic logical constructivism is a form of analysis of the right perspective and has 

assumed increasingly in the academic position of relevance and vanguard being used by many 

lawyers in the last 15 years. Brings a new vision of law treating it as a perspective language 

introduced through philosophy and the cultural experience of the interpreter. It is through the 

linguistic turn that the semantic logical constructivism is embodied as the legal texts as 

physical support, are the fuel for the scientific interpreter present its idealization thus 

maturing the science of law. This idealization is designed from the hardware and 

interpretation of the exegete to mentally envision a given object using the methodological 

assumptions and basing all prepositions built from structured study object and tied to their 

references. The result is an analysis with scientific consciousness disconnected avoiding legal 

concepts or the so-called "legal syncretism" as within it brings the rigor of its contents by 

methodological means and broad view of the constructed reality there. Bringing the legal 

reality as linguistic vision brings new perspective, a new world to be explored as the scientific 

analysis points will be submitted in accordance with the placement of language, the placement 

of the individual and specific legal standard that will be presented through text, leaving the 

social reality to the legal reality. Thus, this paper aims to present the use of semantic logical 

constructivism, with its methodology and its idealization in the scientific field precisely in 

legal science in tax law bringing solid elements of the theory construction that is covered with 

the placement of the individual standard and concrete that is through the tax assessment as 

trice the birth of the tax liability. 

 

Key Words: Constructivism Legal Logical semantic; Tax obligation; Tax incidence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O direito pela sua complexidade e inúmeras hipóteses de interpretações como ciência, deve 

partir de um ponto de vista ou de perspectiva para alcançar maior profundidade do cientista 

em sua análise na busca de prováveis teorias.  

 

Desta forma, cabe a tal cientista aprofundar seus estudos na filosofia, tomando conhecimento 

da linguagem filosófica e buscando sustentação para trazer a linguagem cientifica a 

fundamentação necessária de consciência epistemológica trazendo para a realidade sua teoria.  

 

Com a linguagem da ciência jurídica vem a sua técnica, que nada mais é que a linguagem 

pragmática já que se impõe na atuação e aplicação da ciência ventilada. Nesta fase 

intermediária nasce o exaurimento da ciência ocasião em que se prova suas virtudes e 

deficiências surtindo de base para que a teoria até então segmentada no campo da ciência 

torna-se viva e atinja o sucesso necessário ou o seu fracasso. Por fim, temos a linguagem 

comum, vulgar a linguagem proferida pelas pessoas leigas que tem no seu convívio e em suas 

relações pessoais algum tipo de contato com algo que fora nascida no meio cientifico, todavia 

sem o cuidado que a linguagem cientifica se reveste. Esta inquietude e entusiasmo que advém 

do homem pelo seu multiculturalismo é o que oxigena a ciência e não seria diferente no 

campo de atuação das ciências jurídicas. 

 

O professor Paulo de Barros Carvalho bem apresentou esta sede do homem em se superar e 

alcançar seus objetivos, implementando a importância da linguagem filosófica como 

instrumento de pesquisa para que tais reflexões possam possuir a sustentação necessária para 

se corporificar como ciência: 

 

A cada instante nos deparamos com “superações” que deixam para trás ideias 

importantes, sob a alegação de que seu tempo histórico já terá passado e, portanto, 

considerar aquele conjunto de reflexões ou o sistema que lhes organiza a existência 

representaria o retrocesso. Ora, a filosofia supera tudo e não será preciso muito 

esforço para conduzir uma proposição afirmativa qualquer à condição de enunciado 

paradoxal.
1
 

 

                                                           
1
 CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). Construtivismo lógico Semântico. Vol. I, 1ª Ed. [S.l.]: Noeses, 

2014. p.3.
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Nesta simples analise de projeção do nascimento de uma teoria cientifica até sua utilização 

por pessoas comuns, nos deparamos com linguagens distintas devidamente revestidas de 

acordo com o seu campo de atuação e com as pessoas que a utilizam. Assim, temos que 

somente há relação entre pessoas se há linguagem, seja ela corporal, oral ou escrita, desta 

forma, o constructivismo lógico semântico se propõe, tomando como premissa a lógica onde o 

agente cognoscente ao deparar com a linguagem constrói mentalmente um determinado objeto 

por meio de uma descrição, e a partir da lógica realiza a associação ao objeto idealizado à sua 

realidade. 

 

A professora Aurora Tomazini assim apresenta a utilização da expressão “constructivismo 

lógico semântico”: 

 

Por isso o nome: Constructivismo Lógico - Semântico – “constructivismo”, porque o 

sujeito cognoscente não descreve seu objeto, o constrói mentalmente em nome de 

uma descrição. E assim o faz, amparado num forte referencial metodológico, que 

justifica e fundamenta todas as proposições construídas, desde que estas estejam 

estruturalmente e significativamente amarradas a tais referenciais, o que significa o 

“lógico- Semântico” do nome. O cientista constrói seu objeto (como a realidade que 

sua teoria descreve) a partir da ordenação lógica-semântica de conceitos..
2
 

 

Assim, evidencia a lógica pela estrutura de referencia a qual o signo apresentado é associado 

mentalmente e a semântica como resultado por meio da linguagem desta associação, ou seja o 

significado que será adequado à situação a qual esta sendo acometida. Neste passo, 

automaticamente vem a aplicação do significado à realidade, o que seria a pragmática, mesmo 

oculta na terminologia da expressão. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Idem, p.15. 
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1 O CONSTRUCTIVISMO LÓGICO SEMÂNTICO E SUA APLICAÇÃO NO 

DIREITO 

 

 

1.1 O constructivismo lógico semântico como Método 

 

Evidente que para a sua aplicação faz-se necessário uma metodologia analítica, cujo o 

enfoque é a decomposição da linguagem afim de atingir maior conhecimento sobre o objeto 

de estudo, um bom exemplo que podemos citar de utilização de um método analítico 

associado a semântica e a pragmática é o dicionário senão vejamos: 

 

O dicionário é uma fonte de estudo de conhecimento das significações das palavras ali 

discriminadas, assim, para maior facilidade de busca é utilizada uma metodologia analítica 

que possui o condão de separar as palavras por ordem alfabética, assim, com a separação 

alfabética das palavras estas ganham significados, onde serão separadas de acordo com o seu 

grau de importância no uso, de sua aplicação, ou seja, a pragmática. Ao procurarmos a palavra 

manga no dicionário, teremos que procurar as palavras contidas na letra M e em seguida da 

letra A seguindo a metodologia analítica de separação alfabética, por fim nos deparamos com 

(1) manga como fruta (2) manga como parte de vestuário que cobre o braço. Tal separação 

semântica é tomada analiticamente de acordo com o grau de utilização na linguagem cotidiana 

(pragmática). 

 

Ao trazermos tais estruturas de linguagem a realidade do direito, teremos uma nova 

concepção de enxergar o direito, ou seja uma nova perspectiva na sua aplicação e atuação, o 

que como ciência deverá ser aplicada e fundamentada em todas as circunstancias mesmo em 

tese haver afeições por determinada teoria distinta que se apresenta de forma paradoxal a 

adotada pelo constructivismo lógico semântico, caso contrário podendo incorrer no chamado 

sincretismo jurídico, muito comum atualmente onde alguns autores trazem teorias que não se 

sustentam já que são parodoxas na origem. Sendo assim, ao utilizarmos como perspectiva de 

estudo, haverá necessidade de adotarmos premissas básicas que será acompanhada no 

decorrer de toda a vida de atuação na ciência jurídica, necessitando de uma ordenação lógica 

de conceitos semânticos. 

 



10 

A professor Autora Tomazini apresenta um exemplo perfeito de aplicação jurídica do 

constructivismo lógico semântico como premissa e perspectiva de alinhar o estudo do direito: 

 

Um exemplo esclarece melhor: Vamos pensar na realidade direito, o que é direito? 

Antes de tudo direito é uma palavra que comporta inúmeras significações, para 

estudar e saber o que é “direito” alguém terá que delimitar o conceito desta palavra. 

Aquilo que chamaremos de “direito” será exatamente o que se enquadrar naquela 

limitação. Neste sentido, o nome “constructivismo”, quando o cientista delimita um 

conceito, cria aquela realidade cientificamente. Ao delimitar o conceito da palavra 

“direito” eu crio a realidade “direito” para mim. O “logico-semântico” porque a 

criação este conceito, para se garantir a credibilidade da construção, deve ser 

amarrado estruturalmente e significativamente ao referenciais filosóficos, às 

premissas que o fundamentam e ao outros conceitos dele decorrentes. No caso do 

nosso exemplo, ao delimitar “direito” como “o conjunto de normas jurídicas válidas 

num dado país”, seria incoerente dizer linhas à frente que este é composto por 

princípios e normas jurídicas, para construir um discurso cientifico coerente ou 

teremos que mudar nosso conceito de direito (para “o conjunto de princípios e 

normas jurídicas válidos num dado país”) ou admitir que “princípios são normas 

jurídicas”.
3
 

 

O discurso cientifico deve estar de forma coerente com a realidade do objeto a qual o estudo 

se volta, evitando assim o sincretismo jurídico infelizmente frequente em nossa literatura 

jurídica já que muitos doutrinadores afim de assegurar maior entendimento e simplificação se 

abstrai da precisão, contudo podemos afirmar que não há ciência onde não há precisão. 

 

O professor Paulo de Barros Carvalho foi o primeiro jurista a desenvolver um trabalho 

trazendo o constructivismo lógico semântico para a ciência do direito, ao desenvolver por 

meio da teoria comunicacional do direito influenciada por Heidegger e Gadamer a tese 

“Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da Incidência!”, conforme o ilustre professor 

destaca: 

 

A primeira aplicação do modelo constructivista, em termos de consciência, no que 

tange a seus limites e extensão, penso ter ocorrido com a tese “Direito Tributário – 

Fundamentos Jurídicos da Incidência”, apresentada no concurso que fiz para titular 

na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, logo depois lançada pela editora 

Saraiva, em 1989. O tema incidência jurídica foi analisado em suas proporções 

lógicas, com discussão de relevantes aspectos semânticos, ficando assentado que não 

se dará a incidência se não houver um ser humano fazendo a subsunção e 

promovendo a aplicação que o preceito normativo determina. As normas não 

incidem por força própria. Numa visão antropocêntrica, requerem o homem, como 

elemento intercalar, movimentando as estruturas do direito[...].
4
 

 

                                                           
3
 CARVALHO, op. cit., p.16. 

4
 Idem, p.9. 
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Tal raciocínio lógico somente poderia ser apresentado por meio do constructivismo lógico 

semântico já que possui como pressuposto a linguagem e a necessidade do ser humano como 

meio de incitar a comunicação, desta forma, para o constructivismo lógico semântico o direito 

deve ser entendido como um texto o qual haverá necessidade da atividade humana como meio 

de veicular instrumentos introdutórios no ordenamento jurídico, aqui tomado como normas 

jurídicas positivas e prescritivas. 

 

 

1.2 A perspectiva do direito como texto 

 

Dentro do processo comunicacional o texto é uma forma de linguagem já que é formado por 

uma estrutura de palavras que depois de compreendidas trarão ao leitor um entendimento da 

vontade manifestada pelo Autor como apresenta a professora Aurora Tomazini: 

 

No trato com o direito tudo a que temos acesso são textos, um conjunto de palavras 

devidamente estruturadas com o objetivo de incitar na mente de quem os interpreta a 

construção de uma mensagem prescritiva. Fisicamente ele se apresenta na forma 

idiomática escrita, é composto por vocábulos arbitrariamente construídos e aceitos 

por convenções linguísticas (símbolos). Este é o seu dado empírico, por isso, 

qualquer estudo jurídico que se pretenda, tem como ponto de partida e de retorno um 

texto.
5
 

 

Consequentemente, é fácil compreendermos a visão do cientista ao debruçar sobre o 

constructivismo lógico semântico e conseguir associar o seu mecanismo à dinâmica que 

envolve o direito em sua aplicação, isto porque ao pensarmos em direito é imprescindível 

dissociá-lo com um enorme texto estruturado e segmentado de acordo com a área de interesse 

e de conflito no mundo da realidade, ou seja, no mundo fenomênico. É neste mundo, o dos 

acontecimentos que seus anseios são regulados por meio de normas jurídicas que visam 

regular suas condutas intersubjetivas e suas vontades assim provocadas são introduzidas por 

meio de procedimento próprio também positivado. 

 

Tudo que nos circuncida ao entendermos o direito é texto, como linguagem comunicacional, 

são regras jurídicas que disciplinam o nosso dia a dia, seja nas relações interpessoais, como na 

aquisição de um bem, para isto temos os códigos especializados, recortados para maior 

entendimento e didática em cada ramo que o direito compreende resumido todos à escrita. 

Nesta perspectiva de entendimento do direito, tudo é texto, já que em todos os atos judiciais 

                                                           
5
 CARVALHO, op. cit., p.24. 
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são colocados a termo, aqui até o principio da oralidade a qual habita o nosso direito é 

necessário ser posto a termo para maior segurança jurídica. 

 

Assim, compreendendo o direito como um texto, podemos visualizar o campo de sua 

abrangência ao tomarmos como critério de extensão e limites as normas jurídicas 

devidamente prescritas em nosso ordenamento jurídico visto que todas foram submetidas a 

um processo de enunciação e posteriormente inseridas em nosso ordenamento. 

 

Realizado o processo de enunciação o direito positivo se apresenta de forma prescritiva no 

ordenamento jurídico por meio de um texto de lei como forma empírica e de linguagem 

escrita como um conjunto estrutural de signos, ou seja palavras, os quais o receptor deve 

decodificá-lo para que a mensagem atinja ao objetivo que é o destinatário. 

 

A forma física é o texto de lei veiculo introdutor do direito positivo, sendo assim haverá uma 

relação existencial entre aquele que envia a mensagem e o receptor dela, desta forma, o texto 

por si só não manifesta a vontade do legislador, como bem já lembrado haverá necessidade do 

receptor compreender o texto prescrito afim de que seja exprimida a vontade deontica contida 

no enunciado apresentado.  

 

Interessante comentário da professora Aurora Tomazini: 

 

Ao conjunto estruturado de signos pelo qual se viabiliza a comunicação dá-se o 

nome de linguagem (língua + fala). Daí a afirmação segundo a qual o direito 

positivo se manifesta em linguagem. Fisicamente ela se apresenta na forma 

idiomática escrita, é composto por signos, arbitrariamente construídos e aceitos por 

convenções linguísticas (símbolos). Este é o seu dado empírico, por isso, qualquer 

estudo jurídico que se pretenda tem como ponto de partida e de retorno da 

linguagem.
6
 

 

Neste contexto, entra o plano das significações e do significado, ou seja para a manifestação 

do direito haverá a necessidade do homem o qual como intermediário desta relação 

decodifica-lo na sua consciência o significado que a mensagem possui o condão de transmitir, 

e por sua vez, trará as significações das proposições constantes que trazem conteúdo 

semântico de natureza jurídica descritiva construindo a ciência do direito.  

 

                                                           
6
 CARVALHO, Aurora Tomazini. Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico Semântico. 2ª 

Ed. [S.l.]: Noeses, 2010. p.171. 
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O professor Paulo de Barros assim nos esclarece: 

 

Tendo o signo o status lógico de uma relação que se estabelece entre o suporte 

físico, a significação e o significado, para utilizar a terminologia e E. Husserl pode 

dizer-se que toda linguagem, como conteúdo sígnico que também oferece esses três 

ângulos de análise, isto é, compõe-se de um substrato material, de natureza física, 

que lhe sirva de suporte, uma dimensão ideal na representação que se forma na 

mente dos falantes (plano da significação) e o campo dos significados, vale dizer, 

dos objetos referidos pelos signos e com os quais os mantêm relação semântica. 

Nessa conformação, o texto ocupa o tópico de suporte físico, base material para 

produzir a sua representação mental na consciência do homem (significação) e, 

também termo da relação semântica com os objetos significados.
7
 

 

Importante destacar que neste processo de interpretação o ser humano traz consigo em sua 

consciência toda a carga cultural promovida da sua experiências que suportou durante sua 

vida, trazendo para interpretação de forma fundamentada sua perspectiva e visão acerca do 

tema abordado. Daí as disparidades entre decisões judiciais conflitantes entre temas 

aparentados. 

 

 

1.3 A proposta na interpretação de textos 

 

A premissa de compreensão da interpretação de textos à luz do constructivismo lógico 

semântico é deixar de lado o significado real das coisas, ou seja o significado ontológico e por 

meio de uma construção de consciência trazer novo significado com base nas experiências 

tomadas pelo intérprete. 

 

Tal ponto de vista, se contraria com a visão tradicional que leva a cabo que interpretar é 

conhecer a revelação do conteúdo dos textos, ou seja a revelação do significado sem as 

nuances da realidade cultural do interprete. 

 

Trazendo para a realidade jurídica no processo de interpretação, o exegeta será o responsável 

para esgotar a compreensão dos textos literais, aqui manifestado pela visão antropocentrista 

idealizada pelo professor Paulo de Barros Carvalho. 

 

                                                           
7
 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 9ª Ed. [S.l.]: 

Noeses, 2012. p.39. 
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A norma jurídica genérica e abstrata primeiramente é apresentada como um texto literal e 

prescritivo possuindo um plano de expressão de natureza material e um plano de conteúdo 

sendo o meio pelo qual é veiculada a subjetividade do agente para compor as significações 

como nos apresenta o professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

O procedimento de quem nos impõe diante do direito com pretensões cognoscentes 

há de ser orientado pela busca incessante da compreensão desses textos prescritivos. 

Ora, como todo o texto tem um plano de expressão de natureza material, e um plano 

de conteúdo, por onde ingressa a subjetividade do agente para compor as 

significações da mensagem, é pelo primeiro, vale dizer, a partir do contacto com a 

literalidade textual, com o plano dos significantes ou com o chamado plano de 

expressão, como algo objetivado, isto é, posto intersubjetivamente, ali onde estão as 

estruturas morfológicas e gramaticais, que o intérprete inicia o processo de 

interpretação, propriamente dito, passando a construir os conteúdos significativos 

dos vários enunciados ou frases prescritivas para, enfim, ordená-los na forma 

estrutural de normas jurídicas, articulando essas entidades para constituir um 

domínio. 
8
 

 

Desta forma, para se conhecer o direito se faz necessário a sua compreensão e interpretação 

para o alcance da subjetividade construindo assim o sentido e o alcance da comunicação a 

qual o legislador pretende. 

 

Com esta introdução quanto à necessidade de interpretação dos textos normativos é possível 

analisar seu alcance subjetivo que na visão do professor Paulo de Barros Carvalho subdividem 

em 4 (quatro) planos, sendo: 

 

i) Plano S1 – O sistema de literalidade contextual, suporte físico das significações jurídicas; 

 

ii) Plano S2 – O conjunto dos conteúdos de significações dos enunciados prescritivos; 

 

iii) Plano S3 – O conjunto articulado das significações normativas – o sistema de normas 

jurídicas; 

 

iv) Plano S4 – Organização das normas construídas no nível S3 – Os vínculos de coordenação 

e de subordinação que se estabelecem entre as regras jurídicas. 

 

                                                           
8
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24ª Ed. [S.l.]: Saraiva, 2012. p.144. 
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Ao aplicarmos de forma objetiva a nova perspectiva da interpretação conforme o nosso objeto 

de estudo, podemos apresentar uma forma exemplificativa na compreensão de normas válidas 

utilizando os 4 (quatro) planos de alcance subjetivo. 

 

Neste sentido, utilizado como prisma de nosso estudo a interpretação normativista quanto ao 

conceito de validade da norma jurídica, sendo requisito para a sua validade a existência e 

obrigatoriedade, temos que com a publicidade da norma jurídica esta veiculada inova o direito 

positivo sendo válida em seus efeitos já que possui presunção de validade. 

 

Desta forma, para maior compreensão didática, levando como analise a inserção de normas 

jurídicas em nosso ordenamento jurídico, com a lucida visão do constructivismo lógico 

semântico, em que o sistema jurídico é fechado por normas prescritivas e positivadas, 

pensamos que a norma jurídica se existe já é valida, e a comprovação de sua validade é o 

próprio texto literal (S1) da norma já vigente em nosso ordenamento jurídico. 

 

Entretanto, mesmo norma jurídica válida no sistema deverá se submeter ao fundamento de sua 

validade no sistema positivo, desta forma, será necessário maior atenção à norma jurídica 

quanto aos seus enunciados, principalmente no que tange ao processo de enunciação, qual seja 

da enunciação enunciada, para tanto, tais interpretações estarão em outro plano de 

significações, quais sejam S2, S3 e S4. 

 

Neste sentido nos ensina Paulo de Barros Carvalho: 

 

Travado o primeiro contacto com o texto jurídico-positivo, que se dá pelo encontro 

com o plano da expressão, plano dos significantes ou, se parecer mais adequado, o 

da literalidade textual, ingressa o intérprete no universo dos conteúdos 

significativos, enfrentando o tantas vezes o processo gerativo de sentido. Suas 

primeiras realizações surgirão, como vimos, no campo das significações de 

enunciados isoladamente considerados. Mas, é evidente que isso não basta, devendo 

o exegeta promover a contextualização dos conteúdos obtidos no curso do processo 

gerativo, com a finalidade de produzir unidades completas de sentido paras as 

mensagens deônticas.
9
 

 

Assim, a norma inserida no sistema, de acordo com a nossa linha de estudo já consideramos 

como válida, sendo válida a norma jurídica automaticamente ela poderá irradiar efeitos com 

os quais poderão apurado com maior rigidez por meio da submissão ao fundamento de 

                                                           
9
 Ibidem, p.156. 
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validade e conferencia às demais normas jurídicas já inseridas que possuem elevação 

hierárquica até podendo resultar na sua exclusão do sistema jurídico posto. 

 

 

1.4 O Sistema Jurídico como linguagem 

 

Ao entender a compreensão do que é sistema, necessária análise da abrangência semântica da 

palavra, ou seja, aqui tomamos “sistema” como base dos fundamentos de enunciação do 

direito posto. 

 

Neste sentido, a ideia de sistema vem em conformidade com o direito positivo e do 

Ordenamento jurídico já que se concatena com a Ciência do direito como forma de 

contribuição de um aplicador do direito em relacionar de forma estruturada todo o mecanismo 

jurídico desde o fato social (mundo fenomênico) até a inovação no direito positivado. 

 

Sendo assim, o sistema é vinculado por elementos que se relacionam orientados por uma 

referencia comum, ou seja por meio de um padrão adotado de uma racionalidade afim de que 

seja compreendido pelos seus destinatários. 

 

Desta forma, haverá sistema a todo ato do mundo fenomênico levado à linguagem prescritiva 

por um processo de enunciação, assim, ordenamento jurídico e sistema jurídico são utilizados 

de forma distinta mesmo que às vezes possam se apresentar de forma sinonímia. Assim, para 

a satisfação de seus destinatários, é necessário uma forma que viabilize todos estes elementos 

de forma estruturada e hierarquizada. 

 

Importante o comentário do professor Paulo de Barros Carvalho citando o professor Tércio 

Sampaio Ferraz Jr, quanto ao conceito de sistema: 

 

Surpreendido no seu significado base, o sistema aparece como o objeto formado de 

porções que vinculam debaixo de um princípio unitário ou com a composição de 

partes orientadas por um vetor comum. Onde houver um conjunto de elementos 

relacionados entre si e aglutinados perante uma referência determinada, teremos a 

noção fundamental de sistema. Tércio Sampaio Ferraz Jr, chama de repertório ao 

conjunto de elementos, e de estrutura ao complexo das relações que entre eles se 

estabelecem. Agora, o padrão do relacionamento interno por ir desde as formas mais 

simples e precárias até atingir níveis sofisticados de organização global, cujo 

entendimento requer estudos mais complexos e aprofundados. Mas é a partir daquela 
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idéia elementar de sistema que passaremos a refletir, buscando outros 

desdobramentos com as operações lógicas de dividir, classificar e definir.
10

 

 

Sendo o sistema uma contribuição do jurista e do cientista do direito a fim de relacionar 

estruturalmente de forma normativa e hierárquica tornando um conjunto organizado faz-se 

parte deste conjunto o ordenamento jurídico, sistema positivo e ciência do direito. 

 

Os sistemas podem ser reais, como objetos do mundo físico e social e empírico, por 

proposições pertencendo à linguagem. 

 

Entendendo o sistema como linguagem, as proposições como bem nos define o professor 

Paulo de Barros Carvalho, é subdividido em nomológicos definidos entes pertencentes à 

matemática e a lógica por serem formais ou com referência empírica que são definidos como 

sistema nomoempíricos, estes últimos podem ser descritivos ou prescritivos. 

 

Diante destas observações quanto ao conceito de sistema vale a análise quanto à possível 

distinção de ordenamento jurídico, sendo este definido pela professora Aurora Tomazini 

como um conjunto de elementos organizados harmonicamente. 

 

Sendo assim, ordenamento jurídico como forma organizada de estruturação harmônica 

hierarquizada das normas jurídicas regula as condutas intersubjetivas ao seus destinatários, 

como bem nos ensina o professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Seria o conjunto ou a totalidade das mensagens legisladas, que integrariam um 

domínio heterogêneo, uma vez que produzidas em tempos diversos e em diferentes 

condições de aparecimento. 
11

 

 

Sendo assim, podemos definir que o sistema sendo uma compreensão do jurista acerca do 

direito posto, estaria inserido no S1, S2, S3 e S4 no plano das significações, sendo objeto de 

construção do intérprete do direito, todavia, não pertencentes a ciência do direito já que se 

tratam de normas prescritivas e não descritivas. 

 

Neste entendimento vale transcrever o comentário da professora Autora Tomazini citando o 

professor Paulo de Barros Carvalho: 

                                                           
10

 Ibidem, p.171. 
11

 Ibidem, p.217. 
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[...] qualquer que seja o tecido da linguagem de que tratamos, ele terá, 

necessariamente, aquele mínimo de racionalidade inerente às entidades lógicas, das 

quais o ser sistema é um das formas. Sistema, assim, é o discurso da Ciência do 

Direito, mas sistema também é o domínio finito, mas indeterminável do direito 

positivo. Seguindo esta linha de pensamento, para nós, é sistema jurídico, tanto o 

conjunto de enunciados prescritivos que compõe o plano material do direito (S1 – da 

trajetória geradora de sentido), quanto o conjunto de significações isoladas que 

formam seu plano proposicional (S2), quanto o conjunto destas significações 

organizadas deonticamente, que compõe o plano das normas jurídicas (S3), quanto 

ao conjunto estruturado por relações de coordenação e subordinação destas normas 

(S4).
12

 

 

Neste entendimento, podemos crer que o direito positivo é um sistema, já que é o conjunto 

das normas jurídicas postas pelo ordenamento jurídico e devido ao seu dinamismo e pela 

relação de pertencialidade a este sistema, poderão ser inseridos ou excluídos em cada 

momento temporal. Esta relação de pertencialidade que define a existência e validade da 

norma jurídica. 

                                                           
12

 CARVALHO, Aurora Tomazini. Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico Semântico. 

2ª Ed. [S.l.]: Noeses, 2010. p.637. 



19 

2 O CONSTRUCTIVISMO LÓGICO SEMÂNTICO E SUA APLICAÇÃO NA 

TEORIA GERAL DO DIREITO 

 

2.1 Aspectos da Teoria Geral do Direito e sistema jurídico  

 

Ao alinharmos o constructivismo lógico semântico à realidade jurídica, como já observamos, 

a dinâmica decorrente do direito posto se faz por meio de textos, fazendo assim uma relação 

antropocentrista já que as normas em nossa perspectiva de analise jurídica não se incidem 

automaticamente necessitando da presença humana para irradiar e introduzir o fato até então 

relacionado no mundo dos acontecimentos à juridicização. 

 

Tal maneira de introdução traz todos os aspectos já estudados pela teoria comunicacional do 

direito trazendo todos os temas tratados na linguística para serem utilizados no direito como 

meio de estudar de forma objetiva o alcance da interpretação da norma jurídica em relação ao 

texto positivado. 

 

Sendo assim, ao estudarmos o direito temos que separá-lo dos demais ramos os quais no 

mundo fenomênico possam ter relevância para a elaboração de processo enunciativo, como a 

sociologia, finanças, historia, etc. Aqui somente iremos concentrar nos textos jurídicos e nas 

normas jurídicas tomando como axioma a distinção de ambas, dai se falar em sistema jurídico 

da ciência do direito e sistema jurídico do direito positivo. 

 

Ao depararmos com o sistema jurídico do direito positivo, logo temos que ter em nossa 

consciência que se trata de normas jurídicas positivadas e prescritivas em nosso ordenamento 

jurídico, o que se difere da ciência do direito já que esta possui características descritivas e se 

valem do sistema jurídico para aprofundamento investigativo e em contra partida o sistema 

jurídico se vale da ciência jurídica como direcionamento para fundamentar suas decisões. 

 

Levando nossa visão pelo aspecto positivista do sistema jurídico, devemos ter o discernimento 

que é fechado sendo utilizado meios próprios para a introdução de normas jurídicas para 

atender a inovação pretendida. Desta forma, temos que nos valer de veículos introdutores de 

normas que provam efeitos no ordenamento jurídico realizados pelo exegeta, como bem 

descreve o professor Charles William Mcnaughton: 
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Iniciemos assinalando que o direito positivo é composto por um sistema de 

enunciados prescritivos, ou normas jurídicas, inseridos por certos veículos 

normativos designados, por Paulo de Barros Carvalho, de “veiculo introdutor de 

normas”. Não vou, nesse momento, oferecer uma definição conotativa para a 

expressão “veiculo introdutor de norma”, mas pretendo elucidar seu sentido a partir 

de exemplos. Assim, cabe assinalar que veículos introdutores de normas são a 

Constituição, as leis, os decretos, as portarias, as sentenças, enfim, todo os 

mecanismos jurídicos destinados a introduzir normas no ordenamento jurídico.
13

 

 

Tal norma jurídica veiculada no ordenamento jurídico traz em seu bojo uma carga motivada 

por modais deônticos, cujo comando é direcionado as pessoas pertencentes à sociedade a qual 

o enunciado possui legitimidade para irradiar seus efeitos. Neste aspecto, podemos crer que 

para a norma jurídica ser inserida no sistema jurídico para inovação, necessariamente será 

composta por 2 (duas) normas jurídicas, (i) norma introdutora (ii) norma introduzida. 

 

As normas introdutoras são aquelas que legitimam a possibilidade de se veicular a norma 

introduzida, podemos tomar como exemplo o artigo 60 da CF, que legitima a possibilidade de 

realizar emenda à Constituição da Republica desde que preenchidos os requisitos constantes 

em seus incisos, sendo um dispositivo constitucional que permite um processo de enunciação 

de uma questão relevante para a sociedade, até então no mundo fenomênico, com a 

possibilidade de lhe imputar status axiológico para constar no topo da hierarquia das normas 

jurídicas. Assim, nesta linha de pensamento temos como norma introduzida a própria emenda 

constitucional, no mesmo raciocínio, um juiz somente poderá emanar uma sentença judicial 

porque o código de processo civil ou penal permite que o juiz obrigatoriamente dê uma 

solução ao litigio vez que a jurisdição fora provocada. 

 

Vejamos que as normas são inseridas no sistema por meio de procedimentos próprios, e aos 

pares (normas introdutoras e normas introduzidas) e não aparecem de forma espontânea em 

nosso ordenamento jurídico, haja vista serem todas prescritivas e positivadas daí o 

entendimento do constructivismo lógico semântico que reforça a ideia de que direito é texto. 

 

Ademais, tais normas mesmo com procedimento próprio para a sua veiculação devem cumprir 

uma rotina protocolar, visto que não são inseridas de forma caótica. Ao tratarmos de sistema, 

temos ai uma relação de hierarquia e subordinação de normas jurídicas, uma vinculação 

vertical e horizontal em uma relação de coordenação. Isto se dá no átimo de sua veiculação da 
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Ed. [S.l.]: Noeses, 2014. p.43. 
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norma jurídica e o procedimento jurídico realizado, nos reportará ao nível de hierarquia e 

colocação que tal norma será apresentada a fim de irradiar seus efeitos. Como bem citamos o 

exemplo do artigo 60 da CF como norma introdutora que permite o processo de enunciação de 

emenda constitucional, desta forma tem aqui uma norma introduzida que está no topo da 

hierarquia das normas jurídicas e as demais, subordinação perante o comando constitucional 

emitido. 

 

Neste mesmo entendimento, ao tratarmos de uma determinada lei ordinária estará adstrita a 

irradiar efeitos dentre sua competência legislativa, sendo subordinada ao comando prescritivo 

da Constituição Federal, ao passo que uma sentença proferida por um juiz, também inovará o 

direito todavia seus efeitos somente serão difundidos “inter pars’. 

 

Ao tratarmos da relação de coordenação que aqui apresentamos como um vínculo horizontal, 

temos a intertextualidade que é a relação entre textos, que subdividem entre (i) 

intranormativo: entre textos prescritivos e positivados em nosso ordenamento jurídico e (ii) 

extranormativo: que é a utilização pelo exegeta de outros textos que não estão positivados em 

nosso ordenamento jurídico e reporta a outras áreas de estudo tais como a história, a 

sociologia, antropologia, etc. 

 

Um bom exemplo de uma relação de vinculo de coordenação foi apresentado pelo professor 

Charles William Mcnaughton conforme passamos a explicitar: 

 

Já os vínculos de coordenação de verificam pela combinação de normas situadas em 

um mesmo patamar hierárquico e que se vinculam para regular as mais diversas 

condutas. Por exemplo, a norma que trata do lançamento tributário, que se constrói a 

partir do enunciado veiculado pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, tem 

relação de coordenação com a norma que trata da decadência, que se constrói a 

partir do enunciado veiculado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional. Uma 

não se interpreta sem a outra. De fato, sem saber o que é lançamento, quais suas 

modalidades, como se opera, não se consegue identificar os termos a quo e ad quem 

próprios do fluxo do prazo da decadência. Assim, os vínculos de coordenação são 

instâncias fundamentais no processo de interpretação das normas jurídicas.
14

 

 

Conforme observamos, existe em nosso sistema jurídico uma relação de dinamismo das 

normas jurídicas, onde em se tratando de direito positivo há necessidade de mecanismos 

prescritivos que desenvolvem a introdução e exclusão das normas jurídicas de forma 
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hierárquica e harmônica mesmo, sendo o primeiro critério para a solução de antinomias 

apresentando soluções para a viabilização e convivência em nosso ordenamento jurídico. 

 

Desta forma, imprescindível para o estudo do sistema de direito e o convívio do dinamismo 

das normas jurídicas sem o aprofundamento cientifico da chamada “normas jurídicas” desde a 

sua concepção positivista regulando condutas intersubjetivas como na possibilidade de sua 

abrangência em preposições apresentadas na ciência do direito, como uma linguagem 

descritiva. 

 

 

2.2 Norma Jurídica em sentido amplo e estrito 

 

Ao enfrentarmos o estudo das normas jurídicas teremos que entender a sua definição e 

abrangência, de inicio podemos apresentar a norma jurídica como uma expressão linguística.  

 

Dai segue um grande questionamento que se apresenta ao debruçarmos neste interessante 

tema, ou seja, podemos entender norma jurídica como na posição do professor João Mauricio 

Adeodato
15

 que a apresenta como significações construídas a partir de textos positivados, e 

não apenas como designação das unidades do sistema positivo, ou seja, haverá necessidade de 

um respaldo metodológico e referencial já que a expressão “norma jurídica” nos remete há 

varias significações, ao passo que o constructivismo lógico semântico visa dentro destes 

possíveis significados uma delimitação de conceitos criando uma realidade cientifica, abrindo 

os horizontes para a expressão não somente atrelada às normas prescritivas como também à 

nossa maneira de ver o direito, ou seja na construção do interprete, assim, não podemos 

descartar que os princípios não estejam inseridos nesta construção. 

 

A professora Aurora Tomazini de Carvalho, nos posiciona partindo que a norma jurídica 

sendo uma manifestação linguística deverá apresentar-se no planos das significações 

linguísticas como já decorremos no presente trabalho, qual seja em S1,S2, S3 e S4, conforme 

segue: 

 

Toda confusão se instaura porque utilizamo-nos da expressão “norma jurídica” para 

designar unidades dos sistema de direito positivo, quando este, por manifestar-se em 
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linguagem, apresenta-se em quatro planos: (i) S1 – plano físico (enunciado 

prescritivo); (ii) S2 – plano das significações isoladamente consideradas 

(proposições jurídicas); (iii) S3-plano das significações estruturadas (normas 

jurídicas); e S4 – plano da contextualização das significações estruturadas (sistema 

jurídico). Temos assim, pelo menos três tipos de unidades ontologicamente distintas, 

dependendo sob qual plano analisamos o sistema jurídico).
16

 

 

Desta forma, para maior entendimento e aprofundamento o professor Paulo de Barros 

Carvalho ao apresentar seu estudo sobre as normas jurídicas achou por bem em dividi-las em 

(i) normas jurídicas em sentido amplo, aqui empenhado no plano das significações S1 e S2 e 

(ii) normas jurídicas em sentido estrito, este já no S3 e S4 do plano das significações. 

 

Assim, ao tratarmos de norma jurídica em sentido amplo estaremos diante do suporte físico, 

ou seja da lei e seus conteúdos devidamente prescritos e positivados em nosso ordenamento 

jurídico já nas normas jurídicas em sentido estrito se define a estrutura hipotético – 

condicional (H C), onde a hipótese antecedente ainda como uma situação fática reguladora de 

conduta subjetiva devidamente prescrita no direito positivo (Norma Geral e Abstrata), 

decorrendo o fato jurígeno nasce a consequência (Normal Individual e concreta) seja ela de 

forma regulamentadora, sancionadora ou pecuniária entre os sujeitos Ativo (fisco) e passivo 

(contribuinte). 

 

Com efeito, ao analisarmos a sua estrutura normativa nos deparamos com dois comandos 

deônticos, quais sejam, o primeiro decorrente do processo de positivação da subsunção da 

norma geral e abstrata à norma individual e concreta, que regulam as condutas intersubjetivas 

e se irradiam na sociedade como um todo, já o segundo está inserido na própria estrutura 

normativa da norma jurídica posto que ao tratarmos da hipótese jurídica deonticamente já nos 

remete ao seu consequente onde se estabelece a relação jurídica e por sua vez sua natureza 

prestacional. 

 

Ademais insta ressaltar que as normas jurídicas podem se distinguir entre (i) normas jurídicas 

primárias e (ii) normas jurídicas secundárias, a primeira se encontra no plano material do 

direito visto que como analisamos a estrutura normativa da norma jurídica se subdivide em 

Hipótese e Consequente, desta forma havendo o fato juridicizado e consubstanciado a relação 

jurídica, e como vimos nasce no consequente da norma jurídica, sendo este desrespeitado, o 

direito apresenta mecanismos próprios para alcançar a determinada pretensão, buscando 
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dentro do próprio ordenamento jurídico normas jurídicas próprias para a satisfação deste 

direito, tais normas são chamadas de normas jurídicas secundárias. 

 

Neste passo, podemos apresentar além da destinação que o direito se apresenta mas também 

sua efetividade por meio das normas jurídicas demonstrando assim a possibilidade de 

realização social. Desta forma, temos a figura jurídica chamada de norma jurídica completa a 

qual o professor Paulo Cesar Conrado ilustra como sendo a reunião das normas primárias e 

secundárias que se apresenta como expressão da mensagem jurídica deôntica em sua 

integridade. Desta forma, o ilustre professor nos apresenta a norma jurídica completa 

ressaltando a independência das normas jurídicas primarias e secundárias: 

 

“É bem certo que cada uma dessas “faces” pode ser encarada, sob certo enfoque, como uma 

norma “independente”, dotadas que são da necessária estrutura formal. Regredindo um pouco, 

entrementes, constataremos que o sentido deôntico, voltado que está ao condicionamento da 

conduta, só se aperfeiçoará desde que a violação do dever inscrito no consequente de uma 

norma seja agregada uma segunda consequência, tal seja, a imposição coercitiva do 

cumprimento daquele mesmo dever. E é justamente por isso que, malgrado a perspectiva retro 

–assinalada (que imbrica, reitere-se, para uma certa “independência” das normas primárias e 

secundárias), só seria de se reconhecer “a norma jurídica completa” mediante a conjugação 

daqueles dois momentos normativos, o primário e o secundário.
17

 

 

Por meio da analise das normas jurídicas podemos apresentar desde a subsunção do fato à 

norma anteriormente prescrita e seus efeitos irradiando pelo ordenamento jurídico após a sua 

introdução à linguagem competente, neste passo, de acordo com a teoria do constructivismo 

lógico semântico objeto do nosso estudo. Ainda, conseguimos abordar a natureza deôntica da 

norma jurídica seja esta extranormativa regulando as condutas intersubjetivas bem como 

intranormativa vez que possui o condão de unir os critérios da hipótese normativa como os do 

consequente normativo, os quais serão oportunamente analisados quando adentrarmos o 

estudo da Regra Matriz de Incidência Tributária. 

 

Por fim, analisando os tipos de normas jurídicas conseguimos abordar a natureza jurídica das 

normas jurídicas primarias e secundárias as quais possuem atribuições especificas em nosso 
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ordenamento jurídico com o intuito de atingir a realização social mesmo que seja por meio da 

prestação jurisdicional, o que aqui chamamos de norma jurídica completa. 

 

 

2.3 Princípio e Norma Jurídica 

 

Destacamos por meio do construtivo logico semântico o processo de interpretação dos textos 

por meio dos planos das significações, evidenciando a divisão apresentada pelo professor 

Paulo de Barros Carvalho das normas jurídicas em sentido amplo (S1 e S2) e as normas 

jurídicas em sentido estrito (S3 e S4). Estas ultimam se dão por meio das proposições do 

interprete campo este que navega as normas jurídicas e sua estrutura normativa. 

 

Nesta linha de pensamento jurídico propomos a diferença entre o texto de lei, o qual se trata 

do suporte físico com a interpretação dada pelo exegeta, o que por si só já demonstra a divisão 

de conceitos. A interpretação como já decorremos no presente trabalho, a qual foi construída 

pelo interprete é o que podemos chamar de norma jurídica, ou seja é a proposição jurídica 

eivada de experiência do exegeta. 

 

O professor Charles William Mcnaughton apresenta de forma explicativa esta divisão de texto 

de lei e a interpretação como norma jurídica resultante no preenchimento de lacunas que por 

ventura o texto possa apresentar: 

 

Nessa divisão analítica que o constructivismo lógico –semantico, amparado no giro-

linguistico, propõe, em que texto e norma são metodologicamente separados, o 

texto, na qualidade de suporte físico, é apenas um ponto de partida. Perde, até 

mesmo, sua significação, enquanto não estiver em contato com a figura redentora do 

aplicador do direito. Há um processo de demistificação da lei: a lei, enquanto figura 

independente e dissociada da norma, é apenas “tinta no papel”. 

Esse modo de encarar o direito transfere o problema da lacuna semântica para um 

novo “local”. Não se pode, impunemente, situá-lo no “texto de lei”, ou na lei, 

porque este, antes da interpretação construtora, não carrega consigo, um sentido. O 

sentido surge, mesmo, com a norma jurídica. Mas, a norma já não é detentora de 

lacuna. A norma já é a lacuna superada.
18

 

 

Sendo assim, como bem apresentamos, a norma jurídica está adstrita à significação do exegeta 

que a constrói de acordo com o texto prescrito (norma jurídica em sentido amplo), com efeito, 

utilizando a mesma linha de raciocínio devemos trazer para a realidade do constructivismo 
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lógico semântico a posição dos princípios jurídicos, afim de analisarmos para podermos 

compreender alcance e limites valorativos para poder ser interpretado como uma norma 

jurídica. Desde já introduzo o tema salientando que princípio é sim norma jurídica vez que o 

sistema jurídico positivado e a norma jurídica se instalam em uma relação de pertencialidade 

a este sistema, sendo assim podemos definir que os princípios são uma norma jurídica já que 

pertence a um conjunto de normas jurídicas pertencentes a este sistema positivado. 

Todavia, ao atribuir o princípio a uma norma jurídica, tal atribuição não representa 

efetivamente a sua manifestação já que a norma jurídica é um conjunto de signos e 

enunciados os quais poderão formar na mente do interprete as proposições. 

 

Desta forma o professor Paulo de Barros Carvalho apresenta que os princípios se manifestam 

em 3 (três) formas, (i) como enunciados, (ii) proposições e (iii) normas jurídicas em sentido 

estrito. 

 

Neste entendimento temos 2 (dois) tipos de princípios os expressos e os implícitos, os 

primeiros perfazem do próprio texto positivado, ou seja um enunciado prescritivo, como o 

principio da legalidade, irretroatividade, segurança jurídica ou por norma jurídica em sentido 

estrito, ou seja, aquela que apresenta estrutura hipotético- condicional como o principio da 

legalidade. 

 

Quanto aos princípios implícitos, são construídos na nossa mente por meio de proposições, 

sendo descrita pela ciência do direito, já que não se encontram de forma prescritiva em nosso 

sistema jurídico, como exemplo os princípios da justiça, certeza do direito, etc. 

 

Sendo assim os princípios podem ser normas jurídicas carregadas de preceitos valorativos ou 

firmam critérios objetivos impondo limites, como bem nos apresenta a professora Autora 

Tomazini citando o professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Segundo os ensinamentos do professor Paulo de Barros Carvalho, os principio do 

ordenamento jurídico apresentam-se ora como valores, ora como limites objetivos. 

Reportando-nos às suas palavras:” existem preceitos fortemente carregados de valor 

que em função do seu papel sintático no conjunto, acabam exercendo significativa 

influencia sobre grandes porções do ordenamento, informando o vetor de 

compreensão de múltiplos segmentos. Em direito, utiliza-se o termo “principio” para 

denotar as regras que falamos, mas também se emprega a palavra para apontar 

normas que fixam importantes critérios objetivos, além de ser usada, igualmente, 
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para significar o próprio valor, independentemente da estrutura a que está agregado 

e, do mesmo modo, o limite objetivo sem a consideração da norma.
19

 

 

Os princípios são classificados ora quanto ao seu valor ora quanto a limitação de objetivos, o 

professor Paulo de Barros definiu 4 (quatro) definições para o termo (i) norma jurídica de 

posição privilegiada e portadora de valor expressivo; (ii) norma jurídica de posição 

privilegiada que estipula limites objetivos; (iii) valores incertos em regras jurídicas de posição 

privilegiada, mas considerados independentemente das estruturas normativas (iv) limite 

objetivo estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porém, sem levar em conta a 

estrutura da norma. 

 

Sendo os princípios atribuídos quanto a seu valor ou limite objetivo, cabe tecer maiores 

esclarecimentos a tais atribuições já que competem ao seu conteúdo. 

 

Em se tratando de princípios com carga valorativa, podemos definir como aqueles que 

possuem valores hierarquicamente superiores às normas jurídicas comuns, já que influenciam 

na estrutura e construção em sua aplicação e buscam um fim determinado. Tal situação se 

apresenta quando buscamos a justiça, a segurança do direito, igualdade, etc. todos são 

princípios que possuem carga de valoração ao buscar seu alcance. 

 

Assim, o nosso ordenamento jurídico permite a construção jurídica relacionado a 

possibilidade de hierarquia dos princípios e sobre princípios, sendo este último utilizado como 

suporte em uma somatória de princípios para a aplicação de outro princípio dado aqui como 

de maior relevância como o da segurança jurídica. 

 

Quanto aos princípios que são atribuídos limites objetivos, podemos citar o da não 

cumulatividade, já que se busca a implementação de valores e não o valor em si, sendo assim, 

no caso da não cumulatividade se busca a distribuição da carga tributária, ou seja justiça 

tributária impedindo que certo contribuinte, nos casos de ICMS recolha mais do que o devido 

na cadeia produtiva. 

 

Tal explanação quanto à necessidade de afirmar e ilustrar que os princípios são normas 

jurídicas se demonstra eficaz visto que ao estudarmos as normas jurídicas em conformidade 
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com o constructivismos logico semântico, devemos analisar a sua incidência no mundo 

fenomênico bem como o seu alcance por meio da interpretação que no caso como 

demonstrado se apresenta nos campos S3 e S4. 

 

 

2.4 Fontes do Direito, Instrumentos Introdutórios Primários e Secundários e 

Fundamento de Validade  

 

Conforme já observamos no presente trabalho, as normas jurídicas não são inseridas no 

ordenamento jurídico de forma caótica, visto fazerem parte de um sistema jurídico o qual 

devem possuir relação harmoniosa a este sistema em uma relação de subordinação e 

pertencialidade. 

 

A subordinação se resulta de forma vertical respeitando a hierarquia advinda da Constituição 

Federal a qual de forma prescritiva apresenta o papel legislativo de cada norma jurídica em 

seu ponto de atuação no ordenamento jurídico. 

 

Assim, sendo o direito positivo um conjunto estrutural de um texto normativo, deve transmitir 

a mensagem deôntica aos sujeitos que podem ser passiveis de realizar a hipótese prevista em 

seu enunciado, desta forma o texto positivado deve possuir uma mensagem linguística por 

meio de signos os quais o receptor possa compreender. 

 

É o que o professor Paulo de Barros Carvalho ao citar Umberto Eco nos apresenta quanto à 

necessidade de compreensão e diferenças do texto estrutural e o alcance de recepção da 

mensagem transmitida: 

 

É mister, porém, estabelecermos aqui uma diferença entre mensagem como forma 

significante e mensagem como sistema de significado. A mensagem como 

significante é a configuração gráfica ou acústica I vitelli dei romani sono belli, que 

pode subsistir mesmo se não for recebida, ou se for recebida por um japonês que não 

conheça o código da língua italiana. Ao contrário, a mensagem como sistema de 

significados é a forma significante que os destinatário, baseado em códigos 

determinados, preenche de sentido.
20
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Com efeito é imprescindível a analise contextual de como tais normas prescritivas são 

inseridas em nosso ordenamento jurídico, já que este conforme já apresentamos é fechado 

devendo ser submetido a um processo de enunciação para tal hipótese ser inserida e elevar a 

condição de norma jurídica prescritiva. 

 

Conforme já abordamos, as normas jurídicas são emanadas pelo poder legislativo, sendo estes 

representantes do povo em um estado democrático de direito, desta forma, tais normas 

veiculadas e positivas devem manifestar as vontades e necessidades deste povo devidamente 

representado. 

 

Neste sentido, como bem reforçado nos banco acadêmicos da graduação do estudo do direito 

e como bem já observamos, facilmente poderíamos afirmar que a lei é forma ou modalidade 

que promove os anseios da população a qual fora devidamente discutida em nosso congresso 

nacional, ou seja, veicula o idealizado pelos costumes de um povo. 

 

Nesta simples analise superficial, já poderíamos destacar 2 (duas) formas de fontes do direito, 

qual seja a Lei e os Costumes, a primeira se veicula por meio da Lei com enunciados 

prescritivos e normas jurídicas regulamentando as condutas intersubjetivas, já a segunda seria 

o debate legislativo que motiva a produção de tais condutas. 

 

Assim, de forma derivada a este entendimento, seguindo o raciocínio introduzido na 

graduação temos de forma derivada a ciência do direito que de forma descritiva traz as 

interpretações dos juristas acerca do direito positivado, bem como as normas individuais e 

concretas já veiculadas e reiteradas trazendo maior amadurecimento quanto a determinados 

fatos jurídicos realizados assegurando assim o principio da segurança do direito evitando 

decisões conflitantes. 

 

Desta forma singela foram abordados os 4 (quatro) tipos de fontes que habitualmente são 

apresentadas na graduação, qual seja a lei, costumes, doutrina e jurisprudência. 

 

Entretanto, no entendimento da maioria dos doutrinadores, o nosso direito positivo possui 

maior abrangência de complexidade a qual não pode ser limitado a tais critérios adotados 

como fontes do direito. 
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Assim destaca a professora Aurora Tomazini de Carvalho ao citar o professor Tárek Moysés 

Moussallem: 

 

O nascedouro do direito altera-se de acordo com a ciência que o investiga. Neste 

sentido, o direito positivo pode ser tomado como objeto de estudo de várias ciências 

e em cada uma delas o tema das fontes é observado sobre aspectos diferentes, 

inerentes à especificação cientifica. 

Como exemplifica o citado Autor; o sociólogo não enxerga outra origem para o 

direito que não o fato social; já para o historiador; o direito é fruto de conquista ao 

longo do tempo; para o psicólogo, a mente humana é responsável pela criação do 

direito; para o cientista político, o direito origina-se de um jogo de poder, para o 

antropólogo o direito advém da evolução humana; e assim por diante, conforme é 

apreendido o objeto da ciência, altera-se o foco que dá origem ao direito. Neste 

sentido, são diferentes “as fontes do direito” para a Sociologia, a História, a 

Psicologia, a Ciência Política, a Antropologia, etc., modo pelo qual podemos falar 

em fontes sociológicas do direito, fontes históricas do direito, fontes psicológicas do 

direito, fontes políticas do direito e assim sucessivamente.
21

 

 

Desta forma, o jurista dever abster-se de todas as possíveis fontes de ciências correlatas que 

possam influenciar na perspectiva de posicionamento quanto ao critério adotado para buscar a 

origem do direito, este foi o intuito de Hans Kelsen ao nos mostrar a teoria Pura do direito. 

Interessante a análise de pensamento deste ilustre professor aqui citado pela professora Autora 

Tomazini Carvalho: 

 

Para Hans Kelsen a “fonte do direito” é o próprio direito, o autor utiliza-se da 

expressão para caracterizar o fundamento da validade das normas jurídicas. 

Segundo sua concepção, o direito regula sua própria criação, de modo que 

todas as normas têm como fundamento jurídico outra norma de dentro do 

sistema. Seguindo sua linha de raciocínio, a legislação (códigos, leis, consolidações) 

seria a fonte da decisão judicial nela baseada, a decisão judicial seria fonte do dever 

imposto a parte, e assim por diante. Mas Kelsen também chama a atenção para o 

outro sentido de “fontes do direito” empregado para designar os conceitos que 

influenciam a criação do direito, como por exemplo, as normas morais, os princípios 

políticos, a doutrina, etc. (grifos nossos)
22

 

 

Assim, com o corte metodológico trazendo as fontes do direito para a análise do jurista sem 

vícios de outras esferas, é tradicional na doutrina em definir as fontes do direito como 

material e formal. 

 

Como bem já observamos no decorrer do presente trabalho, vimos que as fontes do direito se 

dividem naqueles que se veiculam no direito positivo por meio de um ato de vontade dos 

seres humanos, desta forma, para a veiculação é necessário os procedimentos necessários por 
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meio de outras normas jurídicas em uma situação de hierarquia conjuntamente sendo 

resultado de um debate legislativo. 

 

Desta forma, temos os anseios de uma sociedade por meio de situações fáticas, que são 

levadas a debate para que por meio de um procedimento, previamente positivado seja 

emanadas enunciados prescritivos de natureza deôntica para regular condutas intersubjetivas. 

 

Tal ocorrência é a visão tradicional a qual a doutrina trata as fontes do direito onde as 

questões matérias (ser) são resultantes das situações fáticas e sociais que são levadas a debate 

por aqueles que são competentes para introduzi-las no direito positivo por meio de 

procedimento as fontes formais (dever ser) sendo veiculadas por meio de leis. 

 

Interessante a conceito da professora Autora Tomazini acercas das fontes formais e materiais: 

 

Há uma tradição doutrinária de classificar as fontes do direito em (i) formais; e (ii) 

materiais. Segundo tal tradição, as primeiras (fontes formais) encontram-se no plano 

do dever-ser (jurídico) e são tomadas como modelos estipulados pela ordem jurídica 

para introduzir normas no sistema; as segundas (fontes materiais) encontram-se no 

plano do ser (acontecimentos sociais) e são estudadas como fatos da realidade social 

que influem na produção de novas proposições prescritivas.
23

 

 

Cabe salientar algumas considerações quando trazemos tais conceitos para o direito tributário 

os quais são acometidos de discussões doutrinárias, assim, para alguns doutrinadores o termo 

fonte não faz sentido, sendo criticado, posto que de acordo com o processo de positivação das 

normas jurídicas, há necessidade de uma norma geral e abstrata (hipótese) antecedente para 

que somente após a situação fática, ou seja o fato juridicizado para o nascimento da obrigação 

tributária e o consequente da norma. Tal ocorrência se demonstra presente principalmente 

quando discutimos acerca das fontes materiais já que estas somente se materializam com o 

fato e não com a norma jurídica prescritiva. 

 

Importante tal ressalva apresentada pelo professor Luís Eduardo Schoueri acerca do relatado 

citando o professor Ruy Barbosa Nogueira, elevando tal situação de materialidade como a 

“fonte real” da tributação: 

 

Do ponto de vista material, cabe considerar, ainda, a “fonte real”, i.e., os 

pressupostos de fato da tributação. Nesse sentido, para que haja um tributo, é 
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necessário que haja alguma circunstância que, nos termos prestigiados pelo Direito, 

dê nascimento àquela relação jurídica. Assim, não basta que o legislador preveja a 

incidência do tributo sobre a propriedade de um automóvel. A tributação somente 

existirá se aquela hipótese abstrata se concretizar, i.e, se houver alguém que seja 

proprietário de um automóvel. Neste sentido, aquele fato se torna fonte de 

tributação. O estudo dessa fonte real é relevante para o Direito Tributário. Seja, em 

uma forma abstrata, seja em seus elementos concretos, o aplicador do Direito não 

pode desconhecer a circunstância de que qualquer vicissitude no fato poderá influir 

na tributação.
24

 

 

Ainda acerca das fontes do direito, outra linha de pensamento sobre o tema é trazida pela 

professora Autora Tomazini de Carvalho, para tal doutrinadora, não existe divisão entre fonte 

formal e material, Para a ilustre professora, as fontes do direito são ventiladas por meio de 

atos de vontade e realização de procedimentos, ou seja a enunciação. Assim como já 

abordamos deve haver atividade humana para a realização de enunciados prescritivos. 

 

Neste sentido nos define a professor Autora Tomazini: 

 

A enunciação, assim, aparece como um acontecimento de ordem social, regulado 

juridicamente que se consubstancia na conjunção de três fatores: i) um ato de 

vontade humano; ii) a realização de um procedimento específico; e (iii) por um 

agente competente. É exatamente esta atividade que cria as disposições do sistema 

jurídico.
25

 

 

Assim, para esta doutrinadora, o fato social (fonte material) não pode ser considerado como a 

fonte do direito, posto que em que pese ser fruto motivador para os debates legislativos para 

sua positivação, somente o ato de vontade humano por meio de procedimento são fontes do 

direito, conforme segue: 

 

Neste sentido, não consideramos o fator social que se projeta no conteúdo da norma 

jurídica, por ter motivado sua produção, como fonte do direito, pois sem um ato de 

vontade humano, a realização de um procedimento próprio, por um agente 

competente (enunciação), tais fatores nada inovam o ordenamento jurídico. Assim, 

enquanto fato social, só aceitamos a enunciação como fonte do direito.
26

 

 

Ademais, a ilustre professora ao analisar as fontes formais, discorda da teoria tradicional da 

mesma forma que refuta as fontes materiais já que de acordo com o seu entendimento, 

somente os atos de atividade humana são inováveis, sendo retratadas pela enunciação, não 

podendo ser fonte aquilo que já é direito. 
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Por fim, importante o conceito de fontes do direito apresentado pelo professor Paulo de 

Barros onde ele retrata as fontes como normas introdutoras e normas introduzidas e a 

necessidade de juridicização pela situação fática. 

 

Isto nos autoriza a falar em “normas introduzidas” e “normas introdutoras”. Pois 

bem, nos limites desta proposta, as fontes do direito serão os acontecimentos do 

mundo social, juridicizados por regras do sistema e credenciados para produzir 

normas jurídicas que introduzam no ordenamento outras normas, gerais e abstratas, 

gerais e concretas, individuais e abstratas ou individuais e concretas. Agora, tais 

ocorrências serão colhidas enquanto atos de enunciação, já que os enunciados 

consubstanciam as próprias normas.
27

 

 

Neste sentido, novamente ressaltando a importância dos enunciados como ato de vontade 

humana e ainda destacando como fontes as normas introduzidas e introdutórias, desta forma, 

podemos observar que o mesmo princípio que é utilizado para o nascimento de uma norma 

seja ela abstrata ou concreta que a positiva acarretando seus efeitos, também será fruto para a 

sua retirada do ordenamento jurídico, seja ela por meio de normas jurídicas próprias para a 

sua exclusão como por meio de normas individuais e concretas por via difusa pelo STF. 

 

Assim, ao falarmos em normas que são introdutoras, são aquelas que são veiculadas no direito 

positivo por meio de procedimento próprio produzindo efeitos a partir de sua eficácia, desta 

forma elas se dividem em primarias e secundarias em uma relação de hierarquia das primeiras 

para com as segundas. 

 

Neste contexto é estranho o posicionamento da doutrina tradicional que traz alguns veículos 

introdutores como a própria fonte do direito, como no caso a lei. De fato, ao tratarmos da lei 

estamos diante do próprio direito e não de sua fonte sendo ela de forma estrutural irá nos 

trazer as normas jurídicas, bem como seus enunciados e proposições.  

 

Assim, temos como veículos introdutores de normas primarias as espécies contidas no artigo 

59 da CF, conforme segue: 

 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 
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IV - leis delegadas; 

V - medidas provisórias; 

VI - decretos legislativos; 

VII - resoluções. 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis. 

 

Assim, no processo legislativo, por vontade dos escolhidos do povo somente poderão versar 

acerca destas espécies legislativa para veicular normas jurídicas com natureza deontica. Desta 

forma, tratam-se de normas jurídicas gerais e abstratas sendo hipóteses de fatos sociais que 

podem vir a ser materializados. 

 

Veiculada tal espécie tributária, de acordo com a doutrina clássica se trata de uma fonte 

formal do direito, ou seja um ato normativo, que no nosso entender sendo ele positivado passa 

a ser o próprio direito. 

 

Desta forma, em uma posição inferior de hierarquia se apresentam as normas introdutórias 

secundárias que resultam da própria lei, seus atos normativos são subordinados à lei. 

 

Ademais, insta salientar que seu efeito não é erga omnes e sim somente a funcionários 

públicos já que a lei assim a define, em grau de subordinação dentro da administração pública. 

 

Podemos destacar como espécies destas normas introdutoras secundárias os decretos 

regulamentares, circulares, portarias, instruções ministeriais, ordens de serviço, etc. 

 

Sendo assim, apresentado os conceitos das normas introdutoras primarias e secundárias, vale 

destacar a importância do principio da reserva legal, bem como a posição de cada espécie 

hierarquicamente como procedimento hábil e competente para a sua veiculação:  

 

Tudo, entretanto, no pressuposto de que se observe, com o máximo rigor com toda a 

radicalização e com inexcedível intransigência, o axioma fundamental da hierarquia, 

juntamente com o princípio da reserva legal, considerado como aquele segundo o 

qual os conteúdos deônticos devem ser introduzidos no ordenamento mediante 

veículo normativo eleito pela regra competencial.
28

 

 

Assim, pelo princípio da reserva legal se faz necessário procedimento especifico legislativo o 

qual considera uma atividade de enunciação uma norma válida. 
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Neste entendimento, de forma singela, todas as normas contidas no ordenamento jurídico, são 

válidas e porquanto são positivadas. Não há que se falar em normas válidas que não estejam 

positivadas no ordenamento jurídico, já que estas advêm de um vínculo entre a proposição 

normativa e o sistema do direito posto como bem nos ensina o professor Paulo de Barros 

Carvalho: 

 

A validade não deve ser tida como predicado monádico, como propriedade ou como 

atributo que qualifica a norma jurídica. Tem status de relação: é o vinculo que se 

estabelece entre a proposição normativa, considerada na sua inteireza lógico 

semântica e o sistema do direito posto, de tal sorte que ao dizermos que a norma”n” 

é válida, estaremos expressando que ela pertence ao sistema “S”.
29

 

 

Desta forma valendo-se do conceito de validade das normas jurídicas, sendo estas introdutoras 

primarias e secundárias, temos uma posição de hierarquia nas normas primárias já que estas 

são promovidas ao ingresso de normas inaugurais, inovando o direito positivo, ocasião que 

não ocorre com as normas tidas como secundárias, derivada já que não modificam o 

ordenamento jurídico. 

 

A norma positivada já produz efeitos dentro de um fundamento valido hierárquico autorizador 

de sua veiculação, como por exemplo a Constituição Federal que em que pese haver 

discussões doutrinárias acerca da ausência de hierarquia entre leis, não há discussão na 

posição de superioridade que a CF possui acerca das demais espécies, mesmo porque é nela 

que se encontra os procedimentos para a sua elaboração. 

 

Neste entendimento vale transcrever o comentário do professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Embora revista caracteres peculiares, a existência das normas gerais no direito 

tributário está intimamente enredada à hierarquia do ordenamento jurídico positivo. 

Não há sistema de direito do ordenamento jurídico sem hierarquia, pois seria 

impossível indicar o fundamento de validade das unidades competentes. Decorre 

disto a afirmação peremptória, que já falamos, de que o princípio da hierarquia é um 

axioma. (CARVALHO, Paulo de Barros, Direito Tributário Linguagem e Método, 4ª 

Ed. p. 390) 

 

Neste diapasão passado o conceito de fundamento de validade, vale destacar a existência ou 

não de distinção a fonte do direito. Como bem decorremos no presente trabalho a fonte do 
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direito é material e decorre da atividade de enunciação sendo prescrita por meio do 

procedimento legislativo. 

 

Assim, somente a enunciação não possui validade e por sua vez não possui eficácia já que não 

está incorporado no universo jurídico, recebendo tal incumbência após ser revestida pelo 

manto do positivismo jurídico. 

 

Desta forma podemos afirmar que há distinção de fonte do direito com o fundamento de 

validade já que aquela é material e somente possui natureza deôntica prescritiva após o debate 

legislativo a qual se corporifica dentro da norma jurídica como um enunciado prescritivo, já 

os fundamentos de validade é o próprio direito posto em uma relação de harmonia e 

hierarquia que se compõe por meio de normas jurídicas já validas e eficazes superior às 

disciplinando-as. 

 

 

2.5 Normas Jurídicas Válidas, Vigentes e Eficazes 

 

As normas jurídicas como já observado possuem natureza deôntica e visam a regular as 

condutas intersubjetivas as quais foram submetidas a um processo de enunciação para 

pertencerem a tal sistema, dai a necessidade da atividade humana o qual capta os fatos 

relevantes da vida social trazendo para uma realidade jurídica, e em se tratando do 

constructivismo lógico semântico não seria possível esta veiculação sem a linguagem, neste 

caso escrita. 

 

Como bem já observa a filosofia o conceito de validade é relativo já que para determinar a sua 

razão faz necessária estar incluída dentro de um determinado sistema de classe, cujo os 

padrões e elementos sejam equalizados dentro daquilo que poderá ser analisado como válido 

ou não. Desta forma, para analisar se algo é válido ou não é necessário classificá-lo dentro de 

um sistema, assim para as normas jurídicas válidas são 3 (três) os sistemas que poderão serem 

utilizados para tal classificação como bem nos apresenta a professora Aurora Tomazini de 

Carvalho, quais seja: 

 

 JUSNATURALISMO: Seu conceito se apresenta por um conjunto de normas 

que não se originaram da vontade humana, provido de uma hierarquia divina que 

expressam a ideia de justiça, assim as normas válidas são aquelas que atende as 
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exigência de uma ordem natural, sendo a validade nesta escola doutrinaria um 

sinônimo de valiosidade. 

 REALISMO JURIDICO: tal escola doutrinária se baseia na aceitação das 

normas perante a sociedade e pelos tribunais para atribuir uma norma como válida, 

sendo uma concepção pragmática do direito. Assim, neste sistema, o termo validade 

é sinônimo de existência. 

 POSITIVISMO JURIDICO (NORMATIVISTA): Para este sistema, somente 

produzirá efeitos as normas tidas como jurídicas, assim, os critérios utilizados pelos 

outros sistemas aqui apresentados, são deixados de lado para a adoção do critério 

normativo de validade, sendo aquela norma que está inserida dentro de um sistema 

que possuir hierarquia normativa, onde sua enunciação somente será veiculada e 

positivada por norma de superior hierarquia que a discipline, sendo obrigatória. 

Neste sistema a validade é sinônima de existência e obrigatoriedade. 
30

 

 

Assim, entendo por adotar a corrente positivista normativa, a qual a norma jurídica para ter 

validade deverá estar incluída dentro do sistema positivista onde uma norma de superior 

hierarquia a disciplinou no sistema jurídico possuindo a obrigatoriedade deôntica prescritiva, 

assim o conceito de validade será sinônimo de existência e obrigatoriedade. 

 

Por fim, vale transcrever o posicionamento da professora Aurora Tomazini citando o 

professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Toda norma jurídica assim o é porque existe como elemento de um sistema jurídico, 

caso contrário ela seria uma norma moral, religiosa, ética, ou de conveniência social, 

mas não jurídica. Nestes termos uma norma jurídica é válida porque existe como 

elemento do direito positivo e é inválida quando não pertencente ao mundo jurídico.  

Transcrevendo o ensinamento de Paulo de Barros Carvalho, temos que, “a validade 

confunde com a existência, de sorte que afirmar que uma norma existe, implica 

reconhecer sua validade em face de determinado sistema jurídico. “Do que se pode 

inferir: ou a norma existe, está no sistema e é portando, válida ou não existe como 

norma jurídica”.
31

 

 

A validade da norma jurídica está diretamente ligada à relação de pertencialidade ao sistema 

positivo, assim, tendo a norma jurídica realizada o processo de enunciação, partindo de sua 

existência para o direito positivo bem como sua natureza obrigatória deôntica, podemos 

definir que tal norma jurídica já é válida. 

 

Partindo de tal premissa que entendemos ser o conceito de validade se faz necessária a análise 

quanto a sua aplicabilidade, já que nem todas as normas jurídicas pertencentes ao direito 

positivo possuem condição de plena aplicação. 
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Neste entendimento a vigência colabora no que tange a qualidade da norma jurídica quanto a 

possibilidade de aplicação, ou seja apta a incidir efeitos jurídicos, assim nos apresenta a 

professora Autora Tomazini citando o ilustre professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Diferentemente que ocorre com a validade, a vigência é tida como uma qualidade de 

certas normas jurídicas “que estão prontas para propagar efeitos jurídicos, tão logo 

aconteçam, no mundo fáctico, os elementos que elas descrevem”. Nestes termos, ter 

vigência é ter força para irradiar efeitos jurídicos em certo espaço territorial e 

temporal. A vigência é uma característica das normas que estão aptas a serem 

aplicadas, nos dizeres de PAULO DE BARROS CARVALHO, significa o atributo 

das normas que estão preparadas para incidir no mundo social, regulando 

deonticamente as condutas intersubjetivas. (CARVALHO, Aurora Tomazini, Curso 

de Teoria Geral do Direito, 2ª Ed. p. 736) 

 

Assim, de acordo ainda com a ilustre professora, as normas jurídicas não têm eficácia (i) ou 

ainda porque não adquiriram (ii) porque perderam. 

 

A “vacatio legis” é uma forma de norma já válida, posto que já passou pelo processo de 

enunciação pertencendo ao direito positivo podendo ser submetida a controle de 

constitucionalidade bem como ao fundamento de validade, todavia, não incide no mundo 

social até o prazo determinado seja pela norma introdutora ou norma de superior hierarquia 

como nos casos em que é respeitado o principio da anterioridade. 

 

Assim define a professora Autora Tomazini: 

 

A vacatio Legis é o tempo que o direito entende como necessário para que todos os 

membros da comunidade tomem conhecimento das novas disposições nele 

introduzidas, antes que elas passem produzir efeitos jurídicos. No decurso deste 

prazo a norma aguarda a data do início de sua vigência. Assim sendo, ainda que se 

verifique o acontecimento descrito em sua hipótese, não se propagam os efeitos 

jurídicos prescritos em seu consequente, pois a regra não está apta a incidir.
32

 

 

Neste entendimento, decorrido o prazo da “vacatio legis”, a norma jurídica já valida também 

será vigente podendo ser aplicada surtindo efeitos jurídicos no mundo social com a sua 

incidência. 

 

Partindo deste conceito de vigência quanto à possibilidade da norma jurídica surtir efeitos 

jurídicos no mundo social, podemos definir que a vigência poderá ser parcial ou plena. 
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Estas são as espécies de vigência a qual o professor Paulo de Barros define sendo apresentado 

pela professora Autora Tomazini: 

 

Neste sentido, o autor define: (i) vigência plena, como a aptidão da norma para 

desencadear efeitos sobre acontecimentos futuros e passados; e (ii) vigência parcial, 

como a aptidão da norma para desencadear efeitos apenas sobre acontecimentos 

passados (no caso de revogação), ou apenas sobre acontecimentos futuros (quando a 

vigência for nova).
33

 

 

Em respeito ao princípio da irretroatividade, e da segurança jurídica em regra as normas não 

poderão retroagir, assim, a norma revogada ainda surtirá efeitos no mundo jurídico no que 

tange as situações ocorridas antes de sua revogação. Neste sentido, em que pese à norma ter 

sido revogada, está ainda continuará vigente, todavia tal vigência não poderá ser tida como 

plena tão somente como parcial já que sua aplicabilidade é restrita. 

 

Ultrapassados os conceitos de validade e vigência, deparamos na eficácia, que decorre 

necessariamente da validade e vigência da norma jurídica, sendo assim, como bem definimos 

a vigência como a possibilidade da norma jurídica estar apta a incidir no mundo social, ou 

seja, havendo a hipótese antecedente da norma jurídica (Geral e Abstrata) ocorrendo o fato e 

este descrito na norma, tal fato será jurídico o que poderá resultar na sua incidência e no 

consequente da norma jurídica (individual e concreto). 

 

Desta forma, para a incidência do consequente haverá necessidade da produção da norma 

jurídica, ou seja não basta a simples incidência da norma, esta deverá estar apta a realizar a 

produção destes efeitos. 

 

Assim define a professora Autora Tomazini “Uma coisa é a norma estar apta a produzir as 

consequências que lhes são próprias, outra coisa é a produção destas consequências”.
34

 

 

Desta forma o professor Paulo de Barros Carvalho distingue três espécies de eficácia (i) 

eficácia técnica, (ii) eficácia jurídica, (iii) eficácia social. 

 

No que tange a eficácia técnica, podemos definir como aquela que mesmo sendo válida e 

vigente, ou seja, aptas a produzir efeitos no mundo jurídico, são impedidas por uma realidade 
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técnica seja em sua incidência em se tratando de antecedente da norma jurídica (hipótese) no 

que tange as normas gerais e abstratas bem como em sua exigibilidade nas normas individuais 

e concretas. 

 

Neste sentido, mesmo as normas jurídicas estando aptas para realizar efeitos no mundo 

jurídicos, são impedidos por uma realidade técnica tornando-se ineficaz devendo assim 

permanecer até que outra norma jurídica a restabeleça. 

 

Interessante o comentário da professora Autora Tomazini: 

 

Não havendo obstáculos à aplicação ou execução, as regras jurídicas adquirem 

eficácia técnica no momento em que passam a ser vigentes. Aparecendo qualquer 

entrave que as impeça de serem aplicadas, enquanto não revogadas ou modificadas, 

as normas perdem o qualificativo de tecnicamente eficazes até o entrave seja 

afastado. Nestes termos, durante o período de sua existência (validade) uma 

proposição jurídica pode perder e recuperar sua eficácia técnica por várias vezes, 

dependendo do número de obstáculos que encontre pela frente. Mas a característica 

de ser vigente só se adquire e se perde uma única vez.
35

 

 

Em se tratando de eficácia jurídica, diretamente ligada ao fato jurídico, ou seja aquele que 

fora previamente normatizado de forma prescritiva em nosso ordenamento jurídico, ou seja, 

aquele a qual fora submetido ao processo de enunciação. 

 

Diante de tal afirmação, não se trata de mero fato ou evento e sim aqueles nos quais estão 

prescritivamente normatizados na hipótese das normas jurídicas gerais e abstratas. Sendo 

assim, havendo o fato e este possuir uma norma antecedente que o prescreve, trazido em 

linguagem competente por uma ação humana (norma individual e concreta) nasce um fato 

jurídico o qual sendo a norma jurídica valida e vigente será eficaz já que estabelece o vinculo 

de causalidade entre o fato juridicizado e a norma antecedente. 

 

Partindo deste entendimento, para haver a eficácia jurídica, não basta a norma jurídica ser 

valida e vigente, haverá necessidade de um fato e tal fato deverá constar em norma 

antecedente para nascer sua eficácia jurídica. 

 

Não havendo o fato jurídico, ou havendo um fato social/ evento, mesmo a norma jurídica 

sendo valida e vigente não será eficaz já que não está submetida à produção de efeitos. 
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Assim nos ensina a professo Aurora Tomazini: 

 

A eficácia jurídica decorre do vínculo, da causalidade jurídica, vinculo segundo o 

qual verificado para o direito o fato descrito na hipótese normativa, instala-se a 

relação jurídica, como seu efeito imediato. Em outros termos, é a aptidão do fato 

jurídico de propagar os efeitos que lhe são próprios na ordem jurídica, em 

decorrência da causalidade normativa. É, assim, propriedade do fato e não da norma. 

Afasta-se o fato jurídico e desaparecem os efeitos no plano do direito. Ainda que a 

norma exista, sem a verificação do fato (em linguagem competente), juridicamente, 

nenhum efeito propaga.
36

 

 

Por fim, cabe distinguir a eficácia social das demais espécies já apresentadas, sendo assim, 

partindo a premissa que as normas jurídicas regulam as condutas intersubjetivas de uma 

determinada sociedade atribuindo normas de conteúdo axiológico, partimos do principio que 

tais normas assim positivadas trazem uma consequência para uma sociedade, sendo a análise 

da eficácia social, desta forma tal eficácia estará sendo mensurada de acordo com o 

adimplemento da conduta positivada a seus destinatários. 

 

Sendo assim a eficácia social está diretamente ligada a efetividade de seus destinatários 

quanto a sua aplicação, caso tal norma jurídica seja desrespeitada pela sociedade estamos 

diante de uma norma ineficaz, mesmo sendo valida e vigente. 

 

Neste entendimento, podemos crer que tal eficácia não está regulada pela dogmática jurídica e 

sim pela sociologia jurídica já que tal eficácia não está diretamente ligada ao direito positivo 

posto poderá ser realizado pela sociedade mesmo antes de uma norma jurídica ser vigente ou 

até mesmo positivada, basta possuir uma eficácia social e não produzir efeitos jurídicos que 

será assim definida. 

 

Segue o entendimento da professora Autora Tomazini citando o professor Paulo de Barros 

Carvalho para a definição de eficácia social: 

 

Eficácia social da norma jurídica, nestes termos, trata-se da sua efetividade no plano 

das condutas intersubjetivas. Quando uma regra é reiteradamente observada por seus 

destinatários ela é socialmente eficaz, ao passo que, quando a conduta por ela 

prescrita é frequentemente desrespeitada, ela é socialmente ineficaz. Nos dizeres de 

PAULO DE BARROS CARVALHO, “eficácia social diz respeito aos padrões de 

acatamento com que a comunidade responde aos mandamentos de uma norma 

jurídica historicamente dada. Uma proposição jurídica pode ter eficácia social antes 
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mesmo de ser vigente e até depois que deixar de pertencer ao direito positivo, desde 

que continue sendo observada de forma reiterada por seus destinatários”.
37

 

 

Desta forma as normas jurídicas para irradiar efeitos devem ser validas já que são 

pertencentes a um sistema jurídico bem como a um processo de enunciação, e tais normas 

devem ser possíveis de serem aplicadas, prontas e publicadas para que todos os receptores 

tomem conhecimento, por fim as normas jurídicas devem ser eficazes, surtindo o efeito 

necessária de sua natureza deôntica. 

 

Assim, ultrapassadas tais características das normas jurídicas estas estarão sujeitas a 

fenomenologia da incidência, que trazida para a teoria objeto de estudo somente poderá ser 

incidida por meio da linguagem, uma linguagem emanada por escritor por pessoa competente 

a difundi-la. Por ser antropocentrista a aplicação do constructivismo lógico semântico ao 

direito somente poderá ser realizada por uma atividade humana. 
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3 REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

3.1 A Incidência e a sua Fenomenologia à Luz do Constructivismo Lógico Semântico 

 

O termo incidência retoma a ideia de algo que descai sobre alguma coisa, neste mesmo 

sentido em termos jurídicos podemos estabelecer a ideia de incidência já que são as normas 

jurídicas que recaem sobre os fatos sociais. 

 

Neste axioma, as normas jurídicas são aquelas pertencentes ao direito positivo os quais foram 

submetidos ao processo de enunciação de natureza prescritiva e deôntica regulando as 

condutas intersubjetivas dos sujeitos destinatários. 

 

Neste sentido as normas jurídicas, como bem já desdobramos, podem ser gerais e abstratas 

(hipótese) e individuais e concretas (consequente), sendo assim, havendo um fato social e este 

esteja de forma antecedente prescrito no sistema normativo, tal fato deixa de ser social e 

torna-se jurídico. 

 

Sendo assim, para a teoria tradicional ministrada pelos ilustres juristas Pontes de Miranda e 

Miguel Reale, para a caracterização da incidência basta que a norma jurídica antecedente 

recaia sobre o fato jurídico prescrito. Neste entendimento a incidência normativa recai de 

forma automática nascendo do vinculo entre o fato juridicizado e a norma antecedente. 

 

Para o professor Paulo de Barros Carvalho, o entendimento de incidência não se realiza de 

forma automática, como a norma jurídica recaindo sobre o fato jurídico prescrito, há 

necessidade de outra relação para impulsionar o sistema para a realização da incidência. 

 

Para o ilustre professor a ação humana é necessária para a caracterização da incidência, já que 

é somente possível a subsunção da norma jurídica fenomênico mediante a intervenção 

humana que por meio de linguagem competente irá juridicizar o fato social metamorfoseando- 

o em fato jurídico, ou seja é a norma individual e concreta do consequente da estrutura 

normativa que impulsiona a aplicação deôntica. 
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Sendo assim, para o professor Paulo de Barros a incidência a aplicação de norma jurídica são 

a mesma coisa já que necessitam da atividade humana para a realização do consequente e 

materialização da norma jurídica antecedente prescritiva. 

 

Nesta mesma linha de raciocínio é o entendimento da professora Autora Tomazini citando o 

professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Neste sentido, PAULO DE BARROS CARVALHO, frisa a importante condição da 

presença humana na incidência-aplicação do direito. Em suas palavras: “não se dá a 

incidência se não houver um ser humano fazendo subsunção e promovendo a 

implicação que o preceito normativo determina. As normas não incidem por força 

própria. Numa visão antropocêntrica, requerem o homem, como elemento intercalar, 

movimentando as estruturas do direito, extraindo de normas gerais e abstratas outras 

gerais ou individuais e concretas.
38

 

 

Sendo assim, para este doutrinador a incidência não é automática, nem falível à ocorrência do 

evento como na doutrina tradicional, tão somente será automática e falível ao fato jurídico 

relatado em linguagem competente instaurando-se assim os efeitos jurídicos. 

 

Nesta linha de pensamento, as normas gerais e abstratas necessitam de um fato jurídico e estes 

de uma atividade humana para que o direito seja aplicado. Desta forma para a aplicação da 

norma jurídica, à necessidade de ser aplicada ao fato concreto, para isto sendo as normas 

gerais e abstratas apenas uma hipótese, é necessário para esta aplicação as normas individuais 

e concretas (consequente) para atuação especifica em cada caso em linguagem competente. 

 

Cabe ainda destacar que de acordo com a doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, é 

realizado um corte metodológico abstraindo da analise jurídica outros efeitos que podem 

decorrer eventos de natureza social e religiosa. Todavia, como partimos da relação de 

pertencialidade das normas jurídicas ao sistema positivado, mesmo havendo o evento e este 

acarrete efeitos morais, sociais ou religiosos, não havendo prescrição normativa antecedente, 

não há que se falar em incidência/ aplicação. 

 

E ainda, mesmo havendo tal previsão, sendo o fato juridicizado, todavia não houver 

manifestação de uma atividade humana em linguagem competente não será constituída a 

incidência/ aplicação do direito incidência, não haverá tal constituição.  
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Segue exemplo apresentado pela professora Autora Tomazini: 

 

Voltando-nos ao exemplo dado acima: o “furar o sinal vermelho” é um evento de 

ordem social, tomado como suposto para desencadeamento de consequências 

jurídicas. Sua ocorrência, no entanto, verificada no plano social (“ser”), não produz 

qualquer efeito no mundo jurídico (“dever ser”). Isto não impede, porém que sua 

percepção propague efeitos em outros sistemas, como moral, ético ou religioso. 

Juridicamente, no entanto, o dever de pagar a multa e o direito subjetivo da 

administração em recebê-la só são constituídos quando o sistema do direito positivo 

toma conhecimento do fato de alguém ter “furado o sinal vermelho”, o que se dá no 

momento em que este é relatado no código próprio do ordenamento.
39

 

 

Sendo o direito uma ciência dinâmica que se desenrola no tempo e espaço devemos para 

maior compreensão do fenômeno da incidência desdobrar a verificação da sua ocorrência 

separando os fatos e eventos sociais dos fatos jurídicos, estes já disseminados com a 

juridicização. 

 

 

3.2 Fato, Evento e Fato Juridico à Luz do Constructivismo Lógico Semântico 

 

O direito ocorre por meio da verificação de fatos e eventos ocorridos no mundo fenomênico 

em linguagem competente, ou seja havendo norma jurídica que antecede um fato, este torna-

se juridicizado por meio da motivação humana. Sendo assim, para maior entendimento da 

positivação do direito, faz-se necessário maior compreensão do mundo fenomênico para sua 

inserção como fato jurídico. Para tanto, temos que separar fato, evento e fato jurídico. 

 

Desta forma, podemos destacar que o Evento é uma ação natural ocorrido no mundo 

fenomênico em um determinado espaço e tempo, o qual tende a ser perdido, ou esquecido, a 

lembrança deste evento, seja ela por meio de fala, ou escrita sai do plano da experiência 

tornando-se um enunciado linguístico visto a impossibilidade de repeti-las ou aprisioná-las. 

 

Sendo assim, o evento por meio da linguagem, torna-se um fato o qual sempre irá se referir a 

um evento passado, seja por meio da linguagem escrita como por exemplo um repórter 

narrando um fato ocorrido na cidade que possua clamor popular ou corriqueiro, ou até mesmo 

por meio de linguagem oral o qual um amigo lhe conta algum fato ocorrido. Devemos 
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enfatizar que o fato narrado ou escrito, tomado em linguagem sofre as influências culturais do 

interprete e mesmo sendo transmitido ao receptor com uma gama de detalhes, jamais será 

alcançado a realidade ocorrida no evento. 

 

Trazendo para a realidade do direito como linguagem, este fato ocorrido no mundo 

fenomênico desde que positivado (norma geral e abstrata) antecedente poderá tornar-se 

juridicizado se alguém investido de competência traze-lo para a realidade jurídica, tornando-

se um fato jurídico, ocorrendo por sua vez à subsunção da norma ao fato. 

 

A Professora Aurora Tomazini de Carvalho relata o posicionamento do professor Paulo de 

Barros Carvalho em sua obra, conforme passamos a expor: 

 

Chamamos evento o acontecimento do mundo fenomênico despido de qualquer 

formação linguística. O fato, por sua vez, é o relato do evento. Constitui-se num 

enunciado denotativo de uma situação delimitada no tempo e no espaço. E, por fato 

jurídico, entende-se o relato do evento em linguagem jurídica. Enunciado, também 

denotativo de uma situação delimitada no tempo e no espaço, constituído em 

linguagem competente, que ocupa posição de antecedente de uma norma jurídica 

individual e concreta. A diferença entre evento e fato repousa no dado linguístico e, 

entre fato e fato jurídico, na competência da linguagem. Evento é uma situação de 

ordem natural, pertencente ao mundo da experiência, fato é a articulação linguística 

desta situação de ordem natural, e fato jurídico é a sua articulação em linguagem 

jurídica.
40

 

 

Com bem apresentamos a subsunção da norma jurídica ao fato ocorrido no mundo 

fenomênico, torna-se um fato jurídico sendo comumente na doutrina, em se tratando de direito 

tributário a sua denominação de fato gerador, posto que a partir deste fato, nasce a relação 

tributária e o dever do sujeito passivo realizar o pagamento do tributo ao estado. Entretanto, 

tal denominação é utilizada de forma equivocada já que pressupõe a realização de eventos de 

forma simultânea ou seja a descrição legislativa da norma que motiva o nascimento da 

obrigação tributário e o próprio fato ocorrido, relatado na hipótese antecedente normativa. 

 

Neste entendimento o professor Paulo de Barros Carvalho nos ensina: 

 

No direito positivo brasileiro, entre os doutrinadores, e na jurisprudência, vemos 

reiteradamente empregado “fato gerador”, quer para mencionar-se a previsão legal 

do fato, elaboração tipicamente abstrata, que se situa no âmbito das ideias, no 

altiplano das construções normativas gerais e abstratas; quer os fato jurídicos, 
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enquanto enunciados denotativos que ocupam a posição sintática de antecedente das 

normas individuais e concretas.
41

 

 

Sendo assim, ao analisar os artigos 4º, 16, 105, 113, § 1º, 114 e 144 cujo apresentam a 

expressão fato gerador, tratam-se de hipótese de incidência os quais utilizam a expressão “fato 

gerador” para o fato jurídico, já que este somente ocorre quando há hipótese que o antecede. 

Desta forma, o CTN utiliza tal expressão de forma viciada já que confunde em sua aplicação a 

previsão legal com fato jurídico precedente para o nascimento da relação processual. 

 

Diante da confusão que o próprio legislador provocou com a natureza dúbia a qual a 

expressão “fato gerador” passou a expor, o professor Geraldo Ataliba apresentou de forma 

clara a distinção dos momentos lógicos afim de dirimir dúvidas como apresentou o professor 

Luis Eduardo Shoueri: 

 

Diante da bivalência da expressão “fato gerador”, Geraldo Ataliba entendia impor-se 

a distinção entre “dois momento lógicos (e cronológicos: primeiramente, a lei 

descreve um fato e di-lo capaz (potencialmente) de gerar (dar nascimento a) uma 

obrigação. Depois, ocorre o fato; vale dizer: acontece, realiza-se”, optando por 

designar o “fato gerador” in abstrato por “hipótese de incidência” seria termo mais 

adequado para revelar o antecedente da regra matriz da incidência tributária. 

Tampouco a expressão fato imponível, para designar a concretização da hipótese no 

mundo fenomênico está ilesa a repreensão, desta feita pela circunstância de que a 

expressão “imponível” indica algo que está sujeito a imposição; pressupõe uma 

imposição possível, mas ainda não ocorrida. Ora, somente caberá cogitar do referido 

fato quando todos os elementos necessários à tributação já ocorreram; neste caso, 

não mais se trata de fato “imponível”, já que a tributação já ocorreu.
42

 

 

Já o professor Paulo de Barros Carvalho, o qual também não concorda com a expressão “fato 

gerador” pela simbiose o qual ocorre entre a norma jurídica geral e abstrata com a individual e 

concreta, prefere denominar de forma acadêmica e segmentada a referida expressão “fato 

gerador” conceituando como fato jurídico tributário que em linguagem competente poderá 

resultar efeitos jurídicos em matéria tributária, e quanto à norma geral e abstrata (Regra 

Matriz de Incidência Tributária) a hipótese de incidência. 

 

Quanto aos fatos geradores pendentes, instantâneos, continuados e complexivos, para o 

professor Paulo de Barros Carvalho tal orientação acadêmica é rejeitada advertindo quanto à 

impossibilidade desta classificação, já que em seu entendimento são os enunciados sejam eles 
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de natureza conotativa ou denotativa que expressam seus conceitos jurídicos, conforme 

expõe: 

 

Ora enquanto enunciados que se referem aos objetos da experiência, no mundo 

fenomênico, seja em termos de previsão hipotética, relativos a eventos que venham a 

ocorrer no futuro, seja como orações determinadas sobre acontecimentos concretos, 

inteiramente consolidados no espaço e no tempo, os enunciados conotativos, do 

antecedente das normas gerais e abstratas, e os denotativos, do suposto das normas 

individuais e concretas, possuem a integridade lógica de todos os conceitos jurídicos 

ou não. Agrupando os predicamentos, genericamente previstos ou efetivamente 

verificados, os enunciados existirão como exteriorização daquelas ideias, noções ou 

conceitos.
43

 

 

Com a fenomenologia da incidência em um determinado tempo e espaço a um fato realizado 

no mundo dos acontecimentos, pela ação humana poderá veicular por meio de uma norma 

individual e concreta à realidade jurídica ocasionando uma repercussão jurídica que será 

provocada pelos critérios inseridos na estrutura normativa da norma incidente. 

 

Sendo assim, o cientista do direito deve dissecar a norma jurídica e por meio de sua visão 

aguçada entender os critérios inseridos tanto na hipótese normativa contida na norma geral e 

abstrata quanto no consequente motivada pela relação jurídica ali iniciada a qual produzirá a 

repercussão jurídica seja no fato-causa (fato jurídico) e no fato – efeito (relação jurídica). 

 

Logo, para tal aprofundamento é indispensável a analise da Regra Matriz de incidência 

tributária a qual decompõe a norma jurídica afim de que seja analisado os seus 

desdobramentos tanto na hipótese normativa ali disciplinada pelos seus critérios (material, 

temporal e territorial) como no consequente normativo (Sujeito Ativo, Passivo, base de 

cálculo e alíquota) conforme iremos abordar no próximo tópico. 

 

 

3.3 Regra Matriz de Incidência Tributária como norma de comportamento 

 

Conforme já abordamos no tópico 2.2. do presente trabalho ao analisarmos as normas 

jurídicas, defendemos que para serem válidas tais normas devem pertencer a um dado sistema, 

no caso o sistema jurídico já que o conceito de validade em filosofia é dubio visto que 
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somente podemos afirmar que algo é valido se inserido dentro de um contexto que delimita 

seu campo de atuação. 

 

Em se tratando da ciência jurídica admitida dentro de um sistema jurídico em uma relação de 

pertencialidade a este sistema, podemos admitir que as normas jurídicas serão validas quando 

submetidas ao processo de enunciação. Sendo assim, pela sua natureza deôntica prevê uma 

hipótese a qual sendo realizado no mundo fenomênico e impulsionado pela atividade humana 

por meio de linguagem competente, tal fato tornar-se-á um fato jurídico que refletirá uma 

causalidade jurídica pelo desdobramento do fato causa com o fato –efeito. 

 

Tal estrutura hipotética condicional (H-C) é uma norma jurídica em sentido estrito a qual fora 

submetida a um processo de positivação com a aplicação da norma individual e concreta com 

bem observa a professora Aurora Tomazini de Carvalho com a citação do professor Paulo de 

Barros Carvalho nos apresenta os conceitos de norma jurídica em sentido amplo e em sentido 

estrito, e por ser uma construção da ciência do direito, sua posição no plano das significações: 

 

(i) “Normas jurídicas em sentido amplo” para designar tanto as frases, enquanto 

suporte físico do direito posto, ou texto de lei, quanto os conteúdos significativos 

isolados destas; (ii) “normas jurídicas em sentido estrito” para aludir à composição 

articulada das significações, construídas a partir dos enunciados do direito positivo, 

na forma hipotético – condicional (H – C), de tal sorte que produza mensagens com 

sentido deôntico – jurídico completo. Nestes termos, considerando o percurso 

gerador de sentido dos textos jurídicos, nos planos S1 e S2 lidamos com as normas 

jurídicas em sentido amplo e somente nos planos S3 e S4 deparamo-nos com normas 

jurídicas em sentido estrito.
44

 

 

A regra matriz idealizada pelo Professor Paulo de Barros Carvalho é um esquema lógico- 

semântico o qual objetiva a revelação do conteúdo normativo de uma norma jurídica, não 

necessariamente adstrita ao direito tributário, mas a qualquer norma jurídica em sentido 

estrito, a julgar que conforme observado pelo ilustre doutrinador, as normas jurídicas 

apresentam em sua estrutura normativa repetições de alguns componentes nascendo ai os 

fatores e critérios para sua utilização e incidência. 

 

Destarte, a norma jurídica deverá conter em seu enunciado além do fato que condiciona a 

hipótese da materialidade do tributo mas também outros fatores os quais nos permitem 

compor a obrigação tributária tais como o local e o tempo para seu cumprimento como em seu 
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consequente a identificação do sujeitos da relação jurídica, bem como a base de calculo e 

alíquota. 

 

Sendo assim, como bem observa o ilustre professor Paulo de Barros Carvalho, a norma 

jurídica deve ser completa em sua manifestação deôntica, conforme segue: 

 

Certamente ninguém entenderia uma ordem, em todo o seu alcance, apenas como 

indicação, por exemplo, da conduta desejada: “pague a quantia de X reais”. 

Adviriam desde logo algumas perguntas e, no segmento das respectivas respostas, 

chegaríamos à fórmula que tem o condão de oferecer o sentido completo da 

mensagem, isto é, a identificação da pessoa titular do direito, do sujeito obrigado e, 

ainda, como, quando, onde e por que deve fazê-lo. Somente então estaríamos diante 

daquela unidade de sentido que as prescrições jurídicas necessitam, para serem 

adequadamente cumpridas. Em simbolismo lógico represento assim D[F – (S’ 

RS’’)], que interpreto: deve ser que, dado o fato F, então se instale a relação jurídica 

R, entre os sujeitos S’ e S’’.
45

 

 

Desta forma, não há dúvidas que a regra matriz de incidência tributária é uma norma jurídica 

e em sentido estrito já que se aloca no plano das significações em S3 e S4 no sendo uma 

proposição jurídica, ou seja, uma construção do interprete que visa analisar sua estrutura 

normativa com a funcionalidade do prescritor (hipótese) e descritor (consequente). 

 

A respeito do tema, valido a apresentação da professora Aurora Tomazini a utilização da 

expressão regra matriz como sinônimo de norma jurídica: 

 

Na expressão “regra- matriz de incidência” emprega-se o termo “regra” como 

sinônimo de norma jurídica, porque trata-se de uma construção do intérprete, 

alcançada a partir do contato com os textos legislados. O termo “matriz” é utilizado 

para significar que tal construção serve como modelo padrão sintático – semântico 

na produção da linguagem jurídica concreta. E de “incidência”, porque se refere a 

normas produzidas para serem aplicadas. (CARVALHO, Aurora Tomazini de, 

Curso de Teoria Geral do Direito, 2ª Ed., p. 376) 

 

Sendo norma jurídica sabemos que regula conduta intersubjetivas logo a regra matriz de 

incidência tributária é uma norma de conduta, ou seja de comportamento, já que se alimenta 

dos modais deônticos (O) Obrigatório, (V) Proibido e (P) Permitido. Tais normas se diferem 

das normas de estrutura já que estas apesar de sua natureza deôntica jurídica possui em sua 

essência sintática a produção de outras normas não sendo terminativa como as normas 

jurídicas de comportamento. 

 

                                                           
45

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 4ª Ed. [S.l.]: Noeses, 2011. p.609. 



51 

O professor Paulo de Barros de Carvalho demonstra forma profícua o conceito de norma 

jurídica de estrutura: 

 

São normas que aparecem como condição sintática para elaboração de outras regras, 

a despeito de veicularem comandos disciplinadores que vertem igualmente sobre os 

comportamentos intersubjetivos. No primeiro caso, a ordenação final da conduta é 

objetivo pronto e imediato. No segundo, seu caráter é mediato, requerendo outra 

prescrição que podemos dizer intercalar, de modo que a derradeira orientação dos 

comportamentos intersubjetivos ficará a cargo de unidades que serão produzidas 

sequencialmente.
46

  

 

As normas jurídicas de competência tributária, imunidade e isenção, são exemplos de normas 

de estrutura já que possuem natureza mediata necessitando outra norma jurídica de natureza 

imediata para sua aplicação, possuindo a função das diretrizes necessária para a veiculação da 

norma jurídica posterior de acordo com os anseios lá observados. 

 

Ademais, Regra Matriz de Incidência tributária é uma norma de natureza primária advinda do 

direito material e não podendo ser confundida com as normas jurídicas secundárias com 

gênese no direito processual, tal norma navega no campo da materialidade, já que são normas 

hipotéticas que somente poderão incidir, pela iniciativa humana trazendo o fato ocorrido no 

mundo dos acontecimento para a realidade jurídica,. 

 

Não obstante cabe tecer comentário entre uma possível confusão que possa restar entre Regra 

Matriz de Incidência e norma jurídica derivada. Havendo uma norma jurídica de 

comportamento a qual submete o sujeito passivo a uma condição deôntica seja de fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa, pode ocasionar o nascimento de outra norma jurídica neste caso 

de natureza sancionadora a qual pode ser vislumbrada nos casos em que o contribuinte é 

acometido ao pagamento de multa. 

 

Tal situação passou pela análise da professora Autora Tomazini: 

 

Importa identificar, todavia que tal vínculo de coordenação pode também existir 

entre normas primárias. Uma regra, por exemplo, que prescreva a obrigação de 

pagar certa quantia aos cofres públicos a título de tributo (N1) é dispositiva, em 

relação àquela que institui um desconto de até 10% aos contribuintes que efetuarem 

o pagamento até certo dia (N2) e em relação àquela que estabelece uma multa em 

decorrência do não pagamento (N3). Ambas N2 e N3 constituem-se como suas 

derivadas. Nota-se que o cumprimento das prescrição da norma N1 (obrigação de 

pagar) foi valorado positivamente quanto tomado, pelo legislador, como pressuposto 
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de N2 (ao atribuir o direito do desconto) e negativamente quando eleito como 

hipótese de N3 (para aplicação da multa). Ambas as normas N2 e N3 tomam como 

fato relevante a obrigação de pagar prescrita em N1, por isso, configuram-se como 

derivadas em relação a esta (N1), que se constitui como dispositiva em relação 

àquela.
47

 

 

Neste contexto, a regra matriz não é uma norma jurídica derivada, sendo uma norma jurídica 

dispositiva que regula condutas intersubjetivas e em seu núcleo normativo possui tanto norma 

jurídica geral e abstrata em se tratando dos critérios do antecedente, qual seja da hipótese 

normativa, como normas individuais e concretas constante no consequente da norma jurídica 

quando realizada a subsunção da norma jurídica ao fato jurídico realizado no mundo 

fenomênico. 

 

Importante ressaltar as diferenças quanto aos conceitos das normas jurídicas quanto aos 

fatores e critérios que se repetem, ou seja, em se tratando de regra matriz, sendo norma geral e 

abstrata o conceito do seus critérios devem ser conotativos e nas normas individuais e 

concretas denotativo, como bem ilustra a professora Aurora Tomazini: 

 

Em todas as regras encontramos, tanto no suposto quanto no consequente, 

referências a critérios, aspectos, elementos ou dados significativos de um evento e 

de uma relação entre sujeitos. A diferença é que, nas normas produzidas para incidir 

(do tipo gerais e abstratas), estas referências delimitam um conceito conotativo, 

enquanto nas normas concretas elas demarcam um conceito denotativo.
48

 

 

Assim, fica evidenciada que a Regra Matriz de Incidência Tributária é uma norma jurídica em 

sentido estrito de natureza comportamental por regular conduta intersubjetiva e carrega em 

seu bojo os modais deônticos (obrigatório, proibido e permitido), por fim trata-se de uma 

norma jurídica primaria já que se encontra na materialidade do direito não podendo ser 

confundida com uma norma jurídica derivada a qual se deriva de uma norma jurídica 

principal. 

 

 

3.4 A Hipótese normativa da Regra Matriz de Incidência 

 

Como já decorremos no presente trabalho a Regra Matriz de Incidência por ser uma norma 

jurídica em sentido estrito encontramos em sua estrutura normativa a Hipótese (Prescritor) e o 
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Consequente (Descritor), neste tópico iremos analisar somente a Hipótese normativa os quais 

poderemos encontrar critérios delineados necessários para a possibilidade de subsunção da 

norma ao fato juridicizado, sendo o (i) critério material ; (ii) critério temporal (iii) critério 

espacial. 

 

O critério Material é o próprio núcleo da hipótese normativa, é a ação a qual a hipótese 

prescreve de forma antecedente um evento futuro, salientando que todo fato ocorre em um 

espaço e em um tempo, tendo a necessidade de realização de por meio de critério para maior 

aprofundamento para um estudo metodológico e maior compreensão da hipótese normativa. 

 

Desta forma o critério material por ser uma ação a ser realizada por um agente pode ser 

definida com um verbo mais um complemento, como exemplo no imposto de renda (IR) sua 

materialidade se apresenta “auferir renda”. Ou ainda, podemos acrescentar que é comum a 

prescrição normativa prever um evento futuro por uma ação refletida, como por exemplo ser 

proprietário de um imóvel, neste caso o sujeito para ser passível de incidência tributária 

deverá comprar um imóvel, ou receber em doação, ou seja há uma ação anterior que decorre 

do estado passível de incidência. 

 

Por ser fruto de estudo de uma norma jurídica a qual regula condutas intersubjetivas, o verbo 

do núcleo da hipótese normativa é pessoal ou seja envolve fatos que somente podem ser 

realizados por pessoas ou que envolva pessoas, seja ela física ou jurídica como bem nos 

ensina a professora Aurora Tomazini: 

 

Para o ordenamento jurídico é irrelevante os acontecimentos impessoais, dado sua 

referibilidade semântica com o sistema social. O fruto que cai na floresta não é 

capaz de ensejar qualquer relação jurídica, mas se este mesmo fruto cair no quintal 

do vizinho, vislumbra-se o desencadeamento de uma série de efeitos jurídicos. Da 

mesma forma, o fato isolado de um maremoto não é relevante juridicamente, mas 

passa a ser se ele afundar um navio cargueiro. O direito também não se preocupa 

com o fato de um animal atacar outro, mas considera relevante se um cachorro de 

estimação atacar alguém na rua, atribuindo a este efeito jurídico. Nenhum 

comportamento não pessoal é capaz de propagar efeitos jurídicos, pela própria 

ontologia finalística do direito, por isso, o verbo, núcleo do critério material, é 

sempre pessoal.
49

 

 

Quanto ao critério Espacial pelo corte metodológico para elaboração do estudo delineando 

com maior profundidade tal critério na hipótese normativa, pressupondo que cada ação 
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somente pode ser realizada em um determinado espaço, tal critério é o núcleo do 

acontecimento. 

 

A realização de um fato às vezes pode ser de fácil identificação dentro da norma positivada, 

entretanto não é difícil encontrar entendimento dúbio quanto ao local da realização do fato 

imponível onde a norma não é clara neste sentido, desta forma, cabe ao interprete encontrar 

elementos dentro do texto legal que demonstre as coordenadas que possa definir o critério 

material. 

 

Neste sentido a professora Aurora Tomazini assim nos ensina: 

 

O fato é que, expressa ou implicitamente haverá sempre, na linguagem jurídica, um 

grupo de indicações para assinalar o local preciso em que o direito considera 

acabada a ação (ou estado) tomada como núcleo da hipótese normativa. Em alguns 

casos, o legislador oferece de forma aprimorada; noutros, já não demonstra tanto 

cuidado, dando maior liberdade ao intérprete na construção do critério espacial.
50

 

 

Neste campo de abrangência de um delineador espacial, o professor Paulo de Barros Carvalho 

em sua observação encontrou três espécies as quais podem ser divididos os critério espacial, 

ou seja (i) critério pontual, onde a norma jurídica apresenta de forma especifica o critério 

espacial, como por exemplo em matéria tributária o imposto de importação onde se consuma 

na alfândega. 

 

Outra espécie que se encontra no critério espacial é o (ii) regional, onde não se apresenta de 

forma especifica pela norma jurídica como a espécie pontual, porém apresenta uma 

determinada área minudenciada para a sua incidência, como o caso do IPTU que somente 

poderá ser cobrado em áreas urbanas. E por fim a última espécie o (iii) territorial, sendo o 

mais abrangente das espécies e delimita a competência de atuação do ente tributante para a 

incidência de determinada espécie tributária, ou seja, sendo o Município X este somente 

poderá cobrar imposto de sua competência dentro dos limites espaciais do seu território. 

 

Ainda podemos destacar uma possível quarta espécie dentro do critério espacial que abrange 

uma hipótese mais abrangente que a territorial, sendo definido pela doutrina como um critério 

espacial universal, ou seja, aquela incidência que ultrapassa os limites territoriais de um ente 
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tributante, como é o caso do IR que sendo residente o contribuinte, este auferindo renda em 

outro país, estará sujeito a incidência do imposto. 

 

Por fim, em se tratando de hipótese normativa, temos o critério temporal a qual define o 

momento da ocorrência do fato que é passível de tributação ao ser realizado elevando-se a 

categoria de fato jurídico. 

 

Assim como o critério espacial pode ser de difícil compreensão dentro do texto normativo, 

aparecendo de forma implícita o que resulta de um trabalho de um intérprete para sua 

definição. 

 

Como o critério material, o critério temporal pode ser apresentado como uma ação da pessoa, 

em se tratando de direito tributário do contribuinte, entretanto é importante entender as 

diferenças destes institutos, onde no critério temporal, o legislador poderá apresentar uma 

demarcação desta ação, definindo um marco temporal. Já nos casos em que a própria ação é a 

definidora do critério temporal, a semelhança com o critério material é relevante como o 

exemplo dado pela professora Aurora Tomazini : 

 

Voltemo-nos, por exemplo, à norma de homicídio: o critério material, como já 

vimos, sinaliza para a situação de matar alguém, mas em que momento o direito 

considera praticado o fato de matar? A resposta a esta pergunta e o conteúdo do 

critério temporal da norma encontramos no art 4º do Código Penal “considera-se 

praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento 

do resultado”. Nota-se que a legislação penal, escolheu o instante do fator (ação) 

contra a pessoa, como marco temporal em que se considera realizado o fato 

criminoso, para fins de aplicação da norma penal. Este marco é imposto pelo 

legislador e é indispensável para determinar temporalmente quais normas incidem 

sobre o acontecimento. Porém, ele é apenas um dos elementos do fato, isto quer 

dizer que, mesmo quando verificado cronologicamente o fator tomado como critério 

temporal (ação contra a pessoa), o acontecimento só se aperfeiçoa quando todos os 

fatores da ação (mais complexa) forem apurados, ou seja, quando também verificado 

o resultado (morte), pois só assim todos os critérios da hipótese se encontrarão 

devidamente denotados.
51

 

 

Desta forma, o critério temporal fixa o momento da realização do fato jurídico que em 

linguagem competente poderá incidir a cobrança de tributo, não podendo se confundir com a 

materialidade ou qualquer outro critério adotado em outro ramo do direito. 
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3.5 O consequente da Regra Matriz de Incidência  

 

No que tange o Consequente que será objeto de análise adiante iremos verificar que a relação 

jurídica nasce em seu bojo já que no processo de positivação a norma deixa de ser uma norma 

geral e abstrata e torna-se uma norma individual e concreta, desta forma com a subsunção da 

norma jurídica ao fato jurídico, por intermédio da atividade humana, nasce a relação jurídica e 

o efeito do consequente normativo. 

 

Esta juridicidade que desencadeia o consequente normativo da regra matriz de incidência 

tributário será insurgido por meio de seus elementos delineadores que são identificadores das 

condições da prestação tributária, qual seja (iv) critério pessoal, (v) critério prestacional 

(alíquota e base de cálculo). 

 

No critério pessoal, encontramos os sujeitos da relação jurídica realizada, desta forma, o texto 

legal deve trazer os elementos passiveis de identificação destes sujeitos, principalmente no 

sujeito passivo onde não necessariamente há causalidade entre o fato e o consequente da 

norma. Isto porque nem sempre aquele que realiza o fato necessariamente deverá estar 

inserido entre um dos polos da relação jurídica. 

 

Vale transcrever a abordagem da professora Autora Tomazini quanto aos critérios de 

identificação dos sujeitos no texto normativo: 

 

As informações, presentes no texto legislado, que identificam o indivíduo a quem é 

conferido o direito de exigir o cumprimento da conduta prescritiva (titular do direito 

subjetivo) aquele em favor de quem realizar a conduta, são utilizadas na composição 

da posição sintática de sujeito ativo do consequente normativo. Já as notas, que nos 

remetem ao indivíduo a quem é conferido o dever de realizá-la (portador do dever 

jurídico), são utilizadas na composição do sujeito passivo.
52

 

 

Por fim, no consequente da norma jurídica temos o critério quantitativo que assim como no 

critério material, se apresenta no núcleo do consequente da norma jurídica, apontando qual 

conduta deve ser cumprida pelo sujeito passivo da relação tributária. 
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Desta forma, em matéria tributária o objeto da relação jurídica instalada é pecuniário, o qual 

deve abastecer os cofres públicos. Tal valor pecuniário possui critérios adotados dentro do 

texto legal ao determinar a base de calculo do tributo e sua alíquota. 

 

Após a instauração da relação jurídica tributária nascendo à obrigatoriedade do sujeito passivo 

recolher recursos para abastecer os cofres públicos, é a base de calculo na hipótese normativa 

que irá delinear a quantificação no caso concreto para posteriormente ser realizada a aplicação 

da alíquota. 

 

Entretanto, em que pese o posicionamento quanto à base de calculo possuir relação com a 

hipótese tributária e na subsunção da norma ao fato jurídico tributário em uma condição de 

desdobramento ela já se opera, há discussões quanto ao momento à possibilidade da sua 

apuração mesmo antes da realização do fato jurídico tributário. 

 

É o que nos ensina o professor Luiz Eduardo Schoueri: 

 

Via de regra, a base de calculo do tributo se refere à própria hipótese, de tal modo 

que apenas com o fato jurídico tributário é que se torna possível apurar o tributo. 

Assim, por exemplo, para que se apure o montante devido a título de ICMS, importa 

conhecer o valor da operação tributada. Esse valor, por sua vez, somente será 

conhecido quando ocorrer a referida operação. Não é possível, destarte, saber qual o 

montante do tributo que será devido antes que tenha se concretizado o fato jurídico. 

Esta é a sistemática postnumerando (Postnumerandobesteuerung mit 

Gegenwartsbemessung). 

Nem sempre, entretanto, é assim que ocorre. Há casos em que a base de cálculo, 

conquanto ainda atrelada há hipótese, vale-se de uma grandeza presumida. Assim, 

por exemplo, quando foi instituída a contribuição ao PIS, pela lei Complementar 

7/1970, sua hipótese tributária contemplava o faturamento do mês. Isto é: a cada 

mês, havia um fato jurídico tributário. Entretanto, naquela época era inconcebível 

que uma empresa conhecesse, com exatidão, no fim do mês, qual havia sido o 

faturamento. Assim, o legislador optou pela técnica da presunção, adotando como 

base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior ao do fato jurídico tributário. 

Note-se que aquele faturamento anterior era apenas uma base de cálculo, uma 

representação daquele fato jurídico tributário que não poderia ser exatamente 

quantificado. Ainda hoje, alguns estados adotam esta técnica para o IPVA. Assim, 

em São Paulo embora a hipótese tributária tenha por critério temporal o 1° de janeiro 

de cada ano, a base de cálculo é o valor médio do veiculo em 30 de setembro do ano 

anterior. Ou seja, no final de um ano (e portanto antes mesmo da ocorrência do fato 

jurídico tributário), o contribuinte já sabe qual será o valor que pagará a título de 

IPVA no ano seguinte. Esta sistemática baseada na aproximação é denominada 

Praenumerando (Praenumerandobesteuerung mil Vergangenheitsbemessung).
53

 

 

Sendo assim, diante da base de calculo como critério de quantificação da obrigação principal, 

independente da realização do fato jurídico tributário em casos específicos, temos que tal 
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critério quantitativo possui limites os quais se submetem, como no principio da capacidade 

contribuitiva. 

 

O principio da capacidade contributiva visa a igualdade material financeira dos contribuintes, 

ou seja a tributação deve atingir os bens e rendimentos dos cidadãos, todavia não poderá 

afetar o mínimo para a sua subsistência. 

 

O professor Luis Eduardo Schoueri assim apresenta: 

 

É em nome desse princípio que se afirma que o critério aceitável para a 

diferenciação dos contribuintes será aquele que atingir a máxima: cada um 

contribuirá com quanto puder para o bem de todos. Eis o objetivo da construção de 

uma nação fundada da solidariedade entre seus membros.
54

 

 

Em conjunto, se apresenta para acompanhar o principio da capacidade contributiva o princípio 

da solidariedade e da igualdade na distinção daqueles que tem condições de arcar com maior 

contribuição ao erário publico com aqueles mais desprovidos de condições financeiras. 

 

A ciência do direito dividem a forma de analisar a capacidade contributiva de duas maneira, a 

forma (i) absoluta ou objetiva ou (ii) subjetiva e relativa. 

 

A forma absoluta e objetiva é a visão do legislador para com a hipótese normativa, já que esta 

deverá prever a realização de um fato a partir de uma riqueza prevista. Tal riqueza por si só já 

demonstra que o contribuinte possui capacidade contributiva, havendo assim uma presunção 

de riqueza. Todavia em que pese tal presunção de riqueza, não quer dizer que o proprietário 

tenha condições de realizar o pagamento, todavia, sendo ele proprietário deverá realizá-lo. 

 

Tais situações são inerentes aos impostos reais, tais como os imóveis cujos proprietários 

deverão pagar o IPTU, bem como aos veículos que recais a exação do IPVA. Neste 

entendimento vale destacar o comentário do professor Luis Eduardo Schoeuri: 

 

A capacidade contributiva absoluta compreende o “momento que concerne à 

delimitação da base imponível, ou seja, a escolha de quais elementos aferidores da 

economia individual formam a fonte do tributo. Neste sentido objetivo, absoluto, 

não se indaga se um determinado contribuinte pode, ou não, pagar o tributo; ao 
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contrário, o legislador em sua função generalizante, visando concretizar a igualdade, 

dirá quem está naquela situação deve pagar o tributo.
55

 

 

No que tange a forma relativa ou subjetiva, referente ao contribuinte e sua condição financeira 

para arcar com a exação, ou seja, a exação não poderá resultar economicamente em uma 

condição onde o sujeito passivo deixa de possuir condições de subsistência trazendo outra 

vedação como estrutura do nosso sistema normativo o não confisco. 

 

Sendo assim, pelo principio da solidariedade o sujeito passivo deverá contribuir com toda a 

coletividade, todavia deverá realizar de acordo com as suas condições financeiras. Por este 

ângulo de analise o principio da capacidade contributiva incide na natureza pessoal do 

contribuinte onde é verificado os limites, quanto a sua possibilidade econômica de arcar com 

o pagamento.  

 

Por este ponto de vista, caberá maior aprofundamento na analise pessoal para encontrar o 

equilíbrio econômico que varia desde as condições mínimas de subsistência até a 

possibilidade de confisco. 

 

Ademais, tal acepção ao princípio da capacidade contributiva é relativa já que poderá 

apresentar contribuintes que possuem patrimônio que aparentemente demonstram saldo 

positivo passível de pagamento com maior percentual a toda a coletividade, todavia poderá 

ser apresentado que tal contribuinte necessita de medicamentos caros o que consomem toda a 

riqueza administrada e caso realize o pagamento do tributo poderá trazer consequências até de 

condições de subsistência. 

 

Por tais peculiaridades, podemos afirmar que o princípio da capacidade contributiva por 

utilizar critérios subjetivos e objetivos está voltado à forma e condições que serão transferidas 

riqueza ao patrimônio publica, já que a todos estamos acometidos pelo principio da 

solidariedade. 

 

Desta forma, pela analise de avaliação de riqueza do contribuinte em sua analise subjetiva e 

objetiva, somente poderemos aplicar o principio da capacidade contributiva nos impostos, 

contribuições de melhoria e sociais e aos empréstimos compulsórios. 
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Quanto as taxas, em seu bojo trazem características próprias que se diferenciam das demais 

espécies tributárias no que tange a sua natureza divisível e especifica conforme destaca o 

artigo 79, II e III do CTN: 

 

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 

(...) 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada 

um dos seus usuários. (Grifos Nossos) 

 

Neste sentido, conforme remonta o professor Luciano Amaro citado pelo professor Luis 

Eduardo Schoueri, demonstrando a necessidade da incidência das taxas e o sua característica 

de utilização especifica de cada individuo de acordo com a sua necessidade: 

 

Não seria justo que toda a comunidade (por meio de impostos) suportasse o custo do 

serviço que só atinge uma parte dela. Mas também não seria justo deixar de cobrar a 

taxa dos indivíduos integrantes do grupo cuja disposição está posto o serviço (ainda 

que não o utilizem efetivamente).
56

 

 

Quanto a especificidade, há necessidade do serviço realizado seja individualizado e que haja a 

contraprestação do estado razão pela qual versa o principio da retributividade e que tal serviço 

público provoque um custo para o estado versando assim em seu fato gerador o principio da 

provocação, o que fundamenta a aplicação de sua base de calculo diversa da de imposto já que 

não se utiliza o principio da capacidade contributiva. 

 

Sendo a taxa um tributo divisível e especifico necessária a intervenção estatal de uma 

prestação de serviço especifica a qual poderá ser realizada efetivamente pelo contribuinte ou 

potencialmente já que a prestação do serviço já estará a sua disposição. Neste sentido 

importante a possibilidade de ser divisível a fim de mensurar com base na teoria da 

equivalência o custo realizado pelo estado para equivaler ao quantum da base de cálculo da 

taxa. 

 

Desta forma, apresentado o critério para a adoção da base de cálculo, importante ressaltar uma 

característica das taxas de enorme relevância, prevista no artigo 145§ 2º da CF, o qual 

descreveu: 
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Art 145. 

(...) 

§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

 

É sabido que na base de calculo dos impostos rege o principio da capacidade contributiva, 

onde é avaliado o grau de riqueza do contribuinte, desta forma, não será possível a utilização 

do principio da capacidade contributiva para inserir na base de calculo das taxas, e tão 

somente o critério que já discorremos, ou seja por equivalência ao custo realizado pelo estado. 

 

Neste entendimento importante a análise do professor Luis Eduardo Shoueri: 

 

[...] a base de cálculo “própria” de imposto é aquela que se presta a medir a 

capacidade contributiva. Se os impostos visam a captar a capacidade contributiva e 

se a hipótese legal para a sua exigência é uma manifestação daquela capacidade, a 

base de cálculo, por coerência, mede a capacidade contributiva. 

Então, o que serve de base de cálculo para a taxa? Pelo mandamento constitucional, 

já se tem uma primeira resposta, ainda que pela negativa: não serve de base de 

cálculo das taxas uma grandeza que busque a capacidade contributiva. Por outro 

lado, se a justificativa da taxa está em não forçar toda a coletividade a suportar um 

gasto que pode ser imputado a um contribuinte individualizado, é claro que se tem aí 

uma indicação da base de calculo possível: será aquela suficiente para medir, ainda 

com certo grau de aproximação, o valor da atividade que o referido contribuinte 

exigiu do Estado”.
57

 

 

Desta forma, sendo a taxa especifica e divisível há possibilidade de análise do consequente da 

regra matriz em seu critério quantitativo, qual seja a base de calculo trazendo discussões 

doutrinárias no que rege à sua equivalência no serviço efetivamente prestado ou seu beneficio 

ao contribuinte. 

 

Neste diapasão o professor Luis Eduardo Schoueri cita em sua obra Ferreiro Lapatza ao 

discorrer acerca da teoria da equivalência: 

 

Na equivalência, o contribuinte é considerado responsável por determinado gasto 

estatal, devendo responder pelo que gerou. Daí surge uma primeira possibilidade de 

se apurar o quantum devido a titulo de taxa: deve ela ser limitada ao valor necessário 

para cobrir os custos causados. Esta é uma indicação da base de cálculo possível 

para a taxa.
58

 

 

E ainda continua o ilustre professor ao citar Rudol Wendt no que tange ao beneficio: 
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Diferente é o raciocínio pelo beneficio. Nesse caso, o que se busca é a vantagem 

individual decorrente da atividade estatal. Segundo esta teoria, na vida econômica, o 

custo sozinho, nunca serve para a formação do preço. Assim, o limite (superior) da 

taxa fica no valor de sua utilidade ou benefício.
59

 

 

Assim, a mais fortalecida pela nossa doutrina é a teoria da equivalência, ou seja a base de 

cálculo da prestação do serviço será de acordo com o gasto do estado de forma efetiva. 

 

Ultrapassada as questões atinentes à base de cálculos tomamos a atenção agora para a 

alíquota, primeiramente temos que destacar que a alíquota diferente da base de cálculo não 

provoca grades discussões jurídicas, até mesmo pouco autores a tomaram como tema de obras 

cientificas, mesmo porque a alíquota como via de regra nasce da própria previsão legal que 

apresenta o percentual aplicado sobre a materialidade contida na base de cálculo, ou seja, uma 

fração ou percentual do valor tomado como base na tributação será disposto ao erário público. 

 

No que tange a alíquota, interessante o comentário do Professor Paulo de Barros ao apresentar 

a seu entendimento acerca deste tema analisando etimologicamente a palavra alíquota: 

 

Etimologicamente, alíquota, vocábulo latino da primeira declinação, quer dizer 

parte, a parcela que se contém no todo um número exato de vezes. Esse deve ser o 

motivo pelo qual a doutrina insiste em considera-la como quota, fração ou parte, 

que o Estado chama para si, do valor dimensível (base de cálculo) manifestado pelo 

fato jurídico tributário. Por certo que na maioria das vezes é isso que ocorre. Mas 

não se pode tomar como regra geral. Se frequentemente a alíquota se apresenta em 

forma de percentagem, nada impede que seja concebida em termos monetários, 

como aludimos em páginas anteriores (no exemplo $ 1,20 por metro linear de 

comprimento, no caso da fabricação de tecidos). Soaria deveras estranho vê-la aqui 

como parte, parcela ou fração pretendida pela Fazenda Publica. A verificação 

etimológica da palavra atende só a uma espécie do gênero, o que sugere a sua 

impropriedade.
60

 

 

Como podemos observar o termo alíquota não necessariamente representa etimologicamente 

o revestimento que a legislação lhe oferece, mesmo porque existem varias representações da 

chamada alíquota representada em nosso ordenamento jurídico já que temos alíquotas 

progressivas que vem de encontro com o principio da progressividade e capacidade 

contributiva, seletivas (principio da seletividade), não cumulativas (principio da não 

cumulatividade), proporcionais (principio da proporcionalidade), regressivas. 
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4 A NORMA INDIVIDUAL E CONCRETA COMO ÁTIMO DO NASCIMENTO DO 

FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO, CREDITO TRIBUTÁRIO, RELAÇÃO JURÍDICA 

E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Transcorremos no presente trabalho a aplicação das estruturas da linguagem ao direito, 

entendendo este como um texto o qual deverá ser decomposto de acordo com os signos 

presentes a fim de suprir de forma lógica e construtivista a vontade do Autor o qual será 

realizado por meio da interpretação. 

 

Desta forma, conseguimos apresentar o entendimento de acordo com esta metodologia de 

estudo o conceito de norma jurídica e sua fenomelogia de incidência o qual é imprescindível à 

presença humana para inserir o fato realizado no mundo fenomênico ao fato juridicizado por 

meio de norma hipotética anteriormente positivada. 

 

O processo de positivação o qual é motivado pela figura humana (antropocentrismo) é que dá 

o impulso para o dinamismo do direito deixando de ser algo previsto em normas positivadas à 

realidade social. Tal dinamismo se dá pela incidência que nada mais é que a subsunção da 

norma jurídica ao fato realizado, ou seja, a aplicação da Norma Geral Abstrata ao caso 

concreto realizado no mundo dos acontecimentos e devidamente previsto. Este acometimento 

suplantado pelo manto da norma jurídica em sua aplicação ao caso individual é o que 

chamamos de norma jurídica individual e concreta. 

 

O professor Paulo de Barros Carvalho citando os ensinamentos de Lourival Vilanova 

apresenta de forma objetiva o desencadeamento do processo de positivação a fim de trazer a 

realidade social a natureza deôntica das normas jurídicas: 

 

Esse caminho, em que o direito parte de concepções abrangentes, mas distantes, para 

se aproximar da região material das condutas intersubjetivas, ou, na terminologia 

própria, iniciando-se por normas jurídicas gerais e abstratas, para chegar às 

individuais e concretas, e que é conhecido por “processo de positivação” deve ser 

necessariamente percorrido, a fim de que o sistema alimente suas expectativas de 

regulamentação efetiva dos comportamentos sociais. E tudo se faz como um 

problema imediato de realização de normas e mediato de realização de valores, visto 

que estes é que funcionam como fundamentos daquelas, como agudamente nos 

alerta Lourival Vilanova.
61
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Na norma individual e concreta nasce à incidência tributária e os critérios já apresentados na 

regra matriz de incidência tributária, tanto na hipótese normativa como no consequente, onde 

se instala o nascimento do credito tributário, relação jurídica e obrigação tributária. Desta 

forma, tentaremos apresentar a repercussão jurídica que se desenrola após a individualização 

da norma e seus efeitos resultantes a partir de sua instalação. 

 

 

4.1 A norma individual e concreta na relação jurídica e no credito tributário 

 

Podemos afirmar que os fatos e os eventos os quais ocorrem no mundo fenomênico não 

possuem, por si só, vinculação jurídica estando incluídos em outras segmentações sociais, 

pertencentes a outras áreas de estudos, entretanto àqueles eventos trazidos em linguagem 

competente bem como os fatos submetidos à subsunção jurídicas às normas que se 

submeteram ao processo de enunciação trazem em seu consequente da norma hipotético 

condicional o nascimento da relação jurídica tributária. 

 

Sendo a norma jurídica uma hipótese condicional a qual em sua construção normativa 

apresenta o antecedente e o consequente, a relação jurídica instala-se, conforme já abordamos 

no consequente da norma jurídica onde se apresenta os critérios necessários para a sua 

vinculação bem como o fato-efeito após a sua vinculação. 

 

É o que nos ensina o professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Paralelamente, no que concerne ao exemplo jurídico, também diremos que por força 

do comando normativo (geral e abstrato), o fato concreto, devidamente determinado 

no espaço e no tempo, fez surgir o fato-efeito, representando pela relação jurídica.
62

 

 

Com a subsunção da norma geral e abstrata ao fato fenomênico previamente previsto, temos 

dois fenômenos distintos, o fato jurídico e o fato e efeito, qual seja o primeiro pela 

normatização prescrita ao fato realizado, e o segundo os efeitos os quais irão repercutir 

juridicamente o fato prescritivo por critérios vinculados ao consequente da norma jurídica. 

 

                                                           
62

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 9ª Ed. [S.l.]: 

Noeses, 2012. p.200. 



65 

Desta forma, pela sua natureza denotativa, prevista na hipótese jurídica como um enunciado 

linguístico no consequente da norma jurídica, ainda não existe o vinculo relacional, tão 

somente os seus critérios delineadores. Havendo a positivação normativa trazendo o fato à 

estrutura normativa, “in casu” o consequente, nascerá o vinculo relacional bem como fato 

efeito a obrigação de pagar. 

 

Quando falamos em uma relação obrigacional partimos da certeza de haver uma relação 

jurídica pré existente entre devedor (sujeito passivo) e credor (sujeito passivo) o qual este tem 

o dever de entregar coisa certa à aquele. Sendo uma relação tributária e em conformidade do 

artigo 3º do CTN, a coisa correspondente que perfaz o vinculo obrigacional em moeda o cujo 

o valor possa se exprimir. 

 

Neste sentido interessante o apontamento do professor Geraldo Ataliba: 

 

PECUNIARIA – circunscreve-se, por adjetivo, o objeto da obrigação tributária: para 

que esta se caracterize, no direito constitucional brasileiro, há necessidade de que 

seu objeto seja: o comportamento do sujeito passivo consistente em levar dinheiro 

ao sujeito ativo.
63

 

 

Desta forma, vem uma questão ser objeto de discussão entre os juristas de quando podemos 

afirmar o nascimento da obrigação tributária e do crédito tributário, ou se ambas nascem 

juntas? 

 

Esta questão pode ser respondida com maior critério ao analisarmos os artigos 143 e 144 

ambos do CTN: 

 

Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja 

expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda 

nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.(grifos 

nossos) 

 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação 

e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato 

gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de 

fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, 

ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, 

para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos 

de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador 

se considera ocorrido. (grifos nossos) 
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Os artigos em referência, de acordo com a doutrina tradicional nos remete que a obrigação 

tributária decorre do fato jurídico tributário, momento este que também nasce o credito 

tributário, entretanto, tal credito é ilíquido e inexigível, sendo necessário o procedimento e ato 

do lançamento para a sua constituição, quantificação e exigibilidade nos termos do artigo 142 

CTN. 

 

Assim, importante o comentário do professor Sacha Calmon: 

 

A) Onde houver obrigação tributária, há crédito e sujeitos ativos e passivos, atados 

por um vinculo jurídico prestigiado pela lei. 

B) A relação entre obrigação e crédito é de todo e parte. O crédito é parte da 

obrigação, que surge com a ocorrência do fato gerador previsto em lei.
64

 

 

Sendo assim, para tal corrente o lançamento somente declara a existência da obrigação 

tributária e a constitui, entretanto, não podemos confundir que tal obrigação tenha origem com 

o lançamento, e sim da repercussão do próprio fato jurídico tributário ou seja da obrigação 

tributária. 

 

Interessante o exemplo dado pelo professor Luiz Eduardo Schoueri acerca do tema: 

 

Não é apenas no campo tributário, que assim se dá. Considere-se, no campo privado, 

uma colisão de automóveis. Tal fato, imediatamente, dará azo ao direito de 

reparação da parte da vítima, tendo o autor do delito a obrigação de reparar. 

Imagine-se que, após alguma discussão entre as partes, o devedor concorde em 

assinar a confissão de dívida, reconhecendo sua culpa e comprometendo-se a pagar 

determinada quantia a título de indenização. Acaso terá a referida confissão o 

condão de criar direito novo? Evidente que não: a confissão apenas dá liquidez e 

certeza à relação obrigacional surgida quando da colisão.
65

 

 

Em que pese o entendimento dos ilustres doutrinadores, não é esta a ideia apresentada pela 

aplicação da teoria da linguagem no direito posto. Conforme já decorremos nas primeiras 

linhas deste tópico é tão somente pela atividade humana que a norma individual e 

concreta veicula para o mundo jurídico, não havendo a possibilidade de incidência se 

alguém investido de competência trazer a realidade fenomênica à realidade jurídica por meio 

do processo de positivação.  
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Desta forma, ao contrário do posicionamento da teoria tradicional, não há distanciamento 

entre o fato jurídico tributário, credito tributário, obrigação tributária, todos nascem no 

mesmo momento, ou seja, com a aplicação da norma individual e concreta que “in casu” é 

proferida por meio do lançamento tributário. 

 

Tal ótica de posicionamento jurídico se baseia na realização do fato jurídico tributário, 

todavia com discordância semântica do vocábulo “fato”, onde para a teoria tradicional por 

entender que a norma jurídica incide automaticamente se transveste da expressão apresentada 

pelo próprio código de “fato gerador”, entretanto, o momento dado pela doutrina tradicional 

como fato gerador, entendemos ser um mero evento já que não houve a atividade humana por 

meio da veiculação da norma individual e concreta. 

 

Interessante o comentário do professor Paulo de Barros Carvalho acerca da concepção do fato 

jurídico tributário: 

 

Do universo de ocorrências havidas na conformidade da provisão normativa, 

sabemos que nem todas se instalam juridicamente, perdendo-se muitas pela 

impossibilidade de os interessados verterem em linguagem competente aos dados 

configurativos do evento. Que de vezes, no desempenho de suas funções 

fiscalizadoras, os agentes da entidade tributante se esforçam em investigações 

profundas, vasculhando documentos e procurando indícios, sem chegar a um 

resultado positivo, em termos de isolar o fato tributário, e apresenta-lo na forma que 

a lei requer! Que de vezes o contribuinte ardiloso, manipulando a rede de 

informações representada pelas prestações dos deveres instrumentais, não consegue 

impedir o trabalho dos agentes de administração, evitando o surgimento do 

enunciado factual! Em todas essas situações, ninguém ousaria declarar que ocorreu o 

fato jurídico tributário. Mesmo aqueles que presenciaram os acontecimentos terão a 

cautela de dizer que, materialmente, sim, sucedeu o evento, mas em termos jurídicos 

não, pois o fisco não logrou exibi-lo com as formalidades de estilo. Essas 

ponderações nos autorizam a afirmar que os fatos jurídicos tributários formam uma 

subclasse dos chamados eventos tributários, sendo que o critério aglutinador desse 

subconjunto é a condição de estarem relatados em linguagem competente.
66

 

 

Com a veiculação da norma individual e concreta que será realizada por meio do lançamento 

desencadeia os efeitos jurídicos atinentes à relação jurídica, credito tributário e a constituição 

da obrigação tributária. 

 

O professor Paulo de Barros Carvalho nos apresenta o momento do nascimento da relação 

jurídica e do credito tributário que se dá pelo lançamento tributário: 
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O direito positivo brasileiro atrelado ao preconceito da chamada “verdade por 

correspondência”, e crendo que o sistema normativo operasse por conta própria, 

detendo mecanismos que o fizesse incidir em situações concretas, independente da 

ação humana de aplica-lo, utiliza signos diferentes, fazendo acreditar que a 

obrigação surgiria com a ocorrência do simples evento, mas que o credito seria 

constituído pelo ato de lançamento, prerrogativa dos funcionários da Administração. 

Por esse modo, distingue o momento da incidência, na realização do evento, daquele 

da aplicação, em que o agente da administrativo, tomando conhecimento da 

ocorrência, firmasse em linguagem especifica os termos que presidiram o 

acontecimento, bem como os traços que identificam o laço obrigacional.
67

 

 

Tais desdobramentos se forem analisados de forma isolada não trazem a realidade jurídica 

nem produziriam efeito jurídico necessário para embasamento legal, posto que sustentam a 

ideia de dissociar o credito tributário da obrigação tributária, esquecendo-se do vínculo 

jurídico necessário para o seu nascimento, qual seja, o direito subjetivo do Sujeito Ativo em 

receber a prestação obrigacional. Não havendo liquidez do credito tributário impedindo o 

Sujeito Ativo de exigir tal credito, não há que se falar em relação jurídica e obrigação 

tributária. 

 

Sendo assim, vamos analisar de forma analítica os pilares da obrigação tributária para 

sustentarmos que inexiste a possibilidade de dissociar o credito da obrigação sustentáculo este 

do vínculo jurídico obrigacional. 

 

 

4.2 Obrigação Tributária e sujeição passiva 

 

As normas jurídicas visam regular as condutas intersubjetivas das pessoas, sendo assim por 

sua própria natureza são normas deônticas, onde na hipótese possuem características 

descritivas da relação obrigacional. Sendo a norma jurídica estruturada em antecedente e 

consequente, havendo a subsunção da norma jurídica ao fato social, nasce o fato jurídico 

tributário em primeiro momento e posteriormente a sua repercussão jurídica, qual seja o fato 

efeito. 

 

Neste contexto, a relação jurídica tributária, como já vimos, está no consequente da estrutura 

normativa a qual por sua vez está contida de forma descritiva na própria hipótese normativa, 

assim, para uma relação de causalidade, faz necessário a veiculação da norma individual em 
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concreto momento este da incidência da norma e irradiação do fato efeito como suas 

consequências jurídicas deônticas. 

 

Desta forma, podemos dizer que a relação jurídica é uma causa, ou seja um efeito da norma 

individual e concreta, relação esta pela própria natureza deôntica da norma também nasce a 

obrigação tributária e o dever do sujeito passivo realizar a sua obrigação junto ao sujeito 

Ativo seja ela de forma principal ou acessória, ou pela denominação dada pelo professor 

Paulo de Barros Carvalho de patrimonial, instrumentais e formais, artigo 113 do CTN. 

 

Com o nascimento da relação jurídica podemos definir que com a veiculação da norma 

individual e concreta, também nasce o credito tributário, desta vez já exigível, sendo o papel 

do lançamento preponderante para a possibilidade de liquidação do credito tributário, como 

bem explicita o professor Hugo de Brito Machado: 

 

Em face da obrigação tributária o Estado ainda não pode exigir o pagamento do 

tributo. Também em face das chamadas obrigações acessórias não pode o Estado 

exigir o comportamento a que está obrigado o particular. Pode, isto, sim, tanto 

diante de uma obrigação tributária principal como diante de uma obrigação acessória 

descumprida, que por isto fez nascer uma obrigação principal (CTN, art. 113 § 3º), 

fazer um lançamento, constituir um crédito a seu favor. Só então poderá exigir o 

objeto da prestação obrigacional, isto é o pagamento.
68

 

 

Desta forma, pelos ensinamentos do ilustre mestre nos remete a uma discussão trazida pelo 

próprio código tributário nacional no que tange a dualidade de credito tributário e obrigação 

tributária constante no artigo 139 do CTN:  

 

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza 

desta 

 

Tal dispositivo nos traz a ideia da possibilidade de obrigação tributária sem credito tributário 

o que seria inconcebível na Teoria Geral do direito como bem nos demonstra o professor 

Paulo de Barros Carvalho: 

 

Eis a redação do art. 139. O dispositivo demonstra reconhecer a inerência de que 

falamos e imprime à dualidade crédito/obrigação um tom explicativo que pode até 

espertar alguma duvida, pois, se o crédito decorre da obrigação, é possível supor que 

haja obrigação sem crédito, o que a Teoria Geral do Direito não concebe. Seja como 

for, a segunda afirmação prescritiva (e tem a mesma natureza desta) ratifica a 
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identidade essencial, conduzindo à ilação de que devem ser considerados numa 

relação de todo (obrigação) para a parte (crédito).
69

 

 

Utilizando tal dualidade, não podemos conceber a ideia de uma relação jurídica obrigacional o 

qual parte do vinculo jurídico do Sujeito Ativo e Passivo e uma obrigação prestacional, o qual 

o sujeito Ativo possui um direito subjetivo de exigir o cumprimento de tal prestação do 

Sujeito Passivo. Valendo –se da doutrina tradicional, a qual a incidência da norma jurídica 

recai automaticamente sobre fato realizado, nasce dai a relação jurídica todavia eivado de uma 

mutilação jurídica já que o objeto da prestação não pode ser exigível. Desta forma, em nosso 

ponto de vista não é possível o vinculo jurídico se não há a prestação que possa ser exigida, o 

que por sua vez desmonta a possibilidade de relação jurídica. 

 

Tal vertente deposita a ideia de separação do credito tributário da obrigação tributária o que 

incorre em uma dissociação que desequilibra a os pilares que revestem uma relação jurídica, 

lacerando os laços fundamentais para o desencadeamento dos efeitos jurídicos. 

 

O professor Paulo de Barros Carvalho já apresentou a impossibilidade de dissociar o credito 

tributário da obrigação tributária: 

 

Talvez, por ter trilhado esse caminho, teve de incorrer em outra impropriedade, qual 

seja a de separar o crédito da obrigação, como pudesse haver esse desnexo. Passou 

por alto pela indissociabilidade dessas figuras básicas do fenômeno jurídico, 

tratando-as isoladamente, como se fora isso possível. Sim, porque o crédito nada 

mais é que o direito subjetivo de que o sujeito ativo se vê investido de exigir a 

prestação, enquanto débito, seu contraponto, é o dever jurídico de cumprir aquela 

conduta. E não pode haver vínculo jurídico de cunho obrigacional se inexistir um 

sujeito de direito, na condição de credor, em face de outro sujeito de direito, na 

qualidade de devedor, de tal forma que substrair o crédito da estrutura obrigacional 

significa pulverizá-la, faze-la desaparecer, desmanchando a organização interna que 

toda relação jurídica há de exibir, como instrumento de direitos e deveres 

correlatos.
70

 

 

A relação jurídica nasce com o fato jurídico tributário, o que não podemos confundir com o 

evento, desencadeado pela veiculação da norma individual e concreta motivada pela conduta 

humana que se dá no direito tributário pelo lançamento.  

 

A realização do lançamento em uma relação de causalidade gera o nascimento da obrigação 

tributária que nada mais é que uma norma jurídica deôntica e em sua estrutura jurídica há a 
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existência de vinculo obrigacional do direito subjetivo do Sujeito Ativo exigir a obrigação do 

sujeito Passivo. Tal obrigação possui classificação própria podendo ser principal e acessória. 

 

Pela simples classificações das obrigações podemos esclarecer que a principal possui o 

interesse evidenciado em abastecer os cofres públicos e as acessórias de natureza formal de 

“fazer” ou “não fazer” algo a qual a lei limita de forma prescritiva. 

 

O professor Hugo de Brito Machado assim conceitua as obrigações principais e acessórias: 

 

O objeto da obrigação principal, vale dizer, a prestação à qual se obriga o sujeito 

passivo, é de natureza patrimonial. É sempre uma quantia em dinheiro. Na 

terminologia do direito privado diríamos que a obrigação principal é uma obrigação 

de dar. Obrigação de dar dinheiro, onde o dar, obviamente, não tem o sentido de 

doar, mas de adimplir o dever jurídico.
71

 

 

E continua o ilustre doutrinador: 

 

O objeto da obrigação acessória é sempre patrimonial. Na terminologia do direito 

privado, diríamos que a obrigação acessória é uma obrigação de fazer. “Fazer” em 

sentido amplo, como adiante será explicado”.
72

 

 

Assim, com a repercussão jurídica instalada e o vinculo obrigacional entre os sujeitos passivo 

e ativo, este ultimo sendo o titular do direito subjetivo busca junto ao sujeito passivo o 

cumprimento da prestação pecuniária, tendo este o dever jurídico de adimplir com a sua 

obrigação. 

 

Sendo assim, juridicamente, o sujeito passivo é aquele o qual é exigido a prestação 

obrigacional jurídico tributária, conforme nos ensina o professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Sujeito Passivo da obrigação tributária é, por sua vez, a pessoa física ou jurídica, 

privada ou publica, de quem se exige o cumprimento da prestação pecuniária. Esse 

é, em termos jurídicos, o contribuinte, ou seja, aquele que deve realizar o pagamento 

dos tributos eventualmente devidos.
73

 

 

Neste diapasão, o CTN nos apresenta 2 (dois) tipos de sujeitos passivos em seu artigo 121, 

quais sejam, o contribuinte e o responsável: 

 

                                                           
71

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33ª Ed. [S.l.]: Malheiros, 2012. p.125. 
72

 Idem, p.125. et seq. 
73

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 4ª Ed. [S.l.]: Noeses, 2011. p.630. 



72 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 

de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição expressa de lei. 

 

Assim, para o legislador, o contribuinte é o sujeito passivo que possui relação jurídica direta e 

pessoal de forma objetiva de realizar o pagamento do tributo ao sujeito ativo. Entretanto, cabe 

destacar que algumas figuras apresentam um papel de destaque na sujeição passiva que é o 

caso do responsável, o qual possui participação indireta na relação jurídica obrigacional, 

todavia, poderá em caráter supletivo realizar o pagamento da exação, situação esta que estiver 

em relação ao fato típico tributário. Este é o entendimento do professor Paulo de Barros 

Carvalho: 

 

Em algumas oportunidades, outras pessoas, que mantiveram uma proximidade 

apenas indireta com aquele ponto de referência em redor do qual foi formada a 

situação jurídica, poderão ser escolhidas para, na condição de responsáveis, 

substitutos ou solidários pelo crédito tributário, responderem, em caráter supletivo, 

ao adimplemento da prestação. A obrigação tributária, entretanto só se instaurará 

com o sujeito passivo que integre a ocorrência típica, limite constitucional da 

competência do legislador tributário. Em conseqüência, somente pode ocupar a 

posição de sujeito passivo tributário quem estiver em relação com o fato jurídico 

praticado.
74

 

 

Sendo assim, sujeição passiva e contribuinte não são sinônimos, já que a nem que a sujeição 

passiva poderá ser principal e acessória e ainda ser direta e indireta, sendo que nem sempre 

este ultimo realizará o pagamento do tributo, tão somente em situações especificas em que a 

lei assim determinar. 

 

Desta forma, a doutrina denominou duas subespécies de contribuintes, os contribuintes de 

“fato” e contribuinte de “direito” ou seja, aquele que está diretamente ligado ao fato jurídico 

tributário (contribuinte de fato) e aquele indiretamente ligado, tão somente por situações que 

circuncidam o fato jurídico tributário realizado, podendo realizar o pagamento do tributo por 

determinação legal (Contribuinte de direito), como bem elucida o professor Hugo de Brito 

Machado: 

 

O sujeito Passivo direto (ou contribuinte) é aquele que tem relação de fato com o 

fato tributável, que é na verdade uma forma de manifestação de sua capacidade 

contributiva. Assim, no imposto sobre a renda, o sujeito passivo direto é aquele que 
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aufere a renda. No imposto sobre o consumo, o sujeito passivo direto é o 

consumidor, e assim por diante. 

Por conveniência da Administração tributária, a lei pode atribuir o dever de pagar 

tributo a outra pessoa, que não tenha relação de fato com o fato jurídico tributável, 

eliminando, ou não, esse dever do contribuinte. Surge, neste caso, o sujeito passivo 

indireto. O sujeito passivo indireto é aquele que, sem ter relação direta com de fato 

com o fato tributável, está, por força da lei, obrigado ao pagamento do tributo.
75

 

 

Ademais, tal nomenclatura designada para contribuinte de fato e de direito, é matéria de 

discussão entre doutrinadores, principalmente para o Professor Paulo de Barros carvalho que 

vê nestas nomenclaturas um enfoque diverso do que de fato deveria realizar na repercussão 

jurídica, haja vista que a expressão contribuinte para fins econômicos é aquele que arca com o 

ônus do tributo e para fins jurídicos é aquele que na relação obrigacional ocupa o lugar de 

devedor. 

 

Sendo assim, ao apresentar o contribuinte de fato e de direito e relacionar com aspectos 

econômicos e jurídicos, tais classificações não se apresentam de forma coerente já que elas 

em sua repercussão jurídica não são eivadas dos aspectos intrínsecos no que tange a sua 

nomenclatura, já que contribuinte de fato não é sempre aquele que arca com o ônus do tributo, 

bem como o contribuinte de direito não possui relação jurídica de obrigatoriedade ao 

pagamento. 

 

Sendo assim, o professor Paulo de Barros observa: 

 

Ora, na tradicional classificação dos contribuintes de fato e de direito, inexistindo 

domínio comum a que pertenceriam simultaneamente as duas locuções – porque 

uma é contribuída sobre o fundamentos econômicos, enquanto a outra é montada 

com supedâneo em dados jurídicos – remanesce o aspecto comum do vocábulo “C O 

N T R I B U I N T E”, ligando as duas entidades. E havemos de convir que o critério 

é muito pobre para suscitar efeitos elucidantes na compreensão do tema, seja ele 

jurídico ou econômico. Decididamente, o suporte físico a que se reduz o signo não 

tem como oferecer luzes à Ciência, podendo atender apenas às necessidades do 

discurso ordinário e natural, em que o rigor sintático e a precisão semântica ficam 

relegadas a pano secundário, prevalecendo a instância pragmática como grande 

condutora do processo de comunicação. No âmbito da linguagem cientifica, 

contudo, não teria menor cabimento introduzir-se classificação como esta, que além 

de nada esclarecer, dificulta intensamente o acesso ao objeto do conhecimento. 

(CARVALHO, Paulo de Barros, Direito Tributário Linguagem e Método, 4ª Ed. pg. 

632) 

 

Pelo aspecto abordado quanto ao entendimento do legislador a quem realiza o pagamento do 

tributo já que conforme abordamos às vezes não é o contribuinte de direito e de fato, insta 
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ressaltar o artigo 126 do CTN que apresenta a capacidade tributária dos agentes, quais sejam 

aqueles que provocam o evento típico: 

 

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe: 

I - da capacidade civil das pessoas naturais; 

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou 

limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da 

administração direta de seus bens ou negócios; 

III - de estar à pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma 

unidade econômica ou profissional. 

Pela simples apresentação do artigo, podemos definir que o agente nem sempre 

poderá se apresentar com personalidade jurídica, de acordo com a terminologia de 

direito privado a define, sendo assim a fim de possuirmos maior entendimento 

quanto a sua natureza jurídica deve-se abster-se o sujeito da ação do vinculo 

relacional instaurado com a subsunção da norma ao fato. 

 

Nesta esteira define o professor Paulo de Barros Carvalho: 

 

Realmente, o direito tributário reconhece a legitimidade e aptidão para realizar o fato 

jurídico ou, ainda, dele participar, a entes, agregados econômicos, unidades 

profissionais e outras organizações, de pessoas ou de bens, não contempladas pelo 

direito privado como “personalidade jurídica”. A eles confere a possibilidade 

jurídica de promover aqueles acontecimentos hipoteticamente descritos na lei, 

reputando-os sucessivos válidos e eficazes para desencadear os efeitos jurídicos 

característicos, significa dizer, a inauguração do “vinculum júris” que dá ao Estado o 

direito subjetivo público de exigir parcelas do patrimônio privado. Este é, sem 

torneios retóricos, o campo de eleição do “sujeito capaz” de realizar o fato jurídico 

tributário, ou dele participar, e os eventos que nessa conformidade ocorrem 

assumem a magnitude própria que o direito associa aos chamados “fatos jurídicos 

tributários”.
76

 

 

Diante do apresentado tentamos dissecar todos os pontos a partir da subsunção da norma ao 

fato jurídico realizado, de acordo com o ponto de vista adotado pelo giro linguístico que se 

materializa pelo constructivismo lógico semântico evidenciando a importância da norma 

individual e concreta como átimo dos efeitos jurídico subsequentes com a instalação da 

relação jurídica e obrigação tributária. Desta forma, em se tratando de direito tributário, 

vamos nos ater ao lançamento tributário como norma individual e concreta bem como a 

discussão trazida pela presente teoria no que tange ao chamado “auto lançamento”. 

 

 

4.3 Lançamento Tributário e sua eficácia constitutiva 
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Como já abordamos nos decorrer do presente trabalho, é o lançamento como norma individual 

e concreta que traz a repercussão jurídica necessária para o nascimento da Relação jurídica, 

credito tributário e obrigação tributário tudo pela subsunção da norma jurídica ao fato que se 

dá o fato jurídico tributário pela atividade humana, no caso vinculada a administração pública 

conforme determina o artigo 142 do CTN, conforme segue: 

 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, 

sob pena de responsabilidade funcional. 

 

De acordo com a teoria tradicional, bem como uma ideia superficial que traz o referido artigo, 

o lançamento tributário traz uma condição declaratória já que declara um credito tributário 

ilíquido e incerto que nasceu na subsunção da norma jurídica ao fato realizado. Tal teoria traz 

em seu bojo a automaticidade da lei sobre o fato o que para nós idealizadores da teoria do giro 

linguístico tal subsunção ocorre com a norma individual e concreta realizada pelo processo de 

positivação. Assim, para a teoria tradicional, a obrigação tributária e o credito tributário 

nascem com a subsunção da norma porém mutilada pela iliquidez e incerteza do credito o que 

impossibilita o credor de realizar a repercussão jurídica para a sua tomada. Neste termos o 

professor Roque Antonio Carrazza nos demonstra os elementos constates no lançamento: 

 

O lançamento nada mais é do que o ato administrativo de aplicação da norma 

tributária material ao caso concreto. Não faz nascer o tributo, mas dá a resposta em 

caráter oficial, às seguintes indagações: 1ª) quem é o contribuinte? 2ª) quanto ele 

deve ao fisco? 3ª) onde ele deve efetuar o pagamento do tributo? 4ª) como ele deve 

efetuar o pagamento do tributo? E 5º) quando ele deve efetuar o pagamento do 

tributo?
77

 

 

Conforme apresentado pelo ilustre professor, como o lançamento traz em seu cerne todos os 

elementos que constituem a obrigação tributária, que se faz pela atividade humana veiculada 

pela norma individual e concreta não podemos concordar que a obrigação tributária nasce 

incidência da norma ao fato jurídico de forma automática já que pela sua iliquidez e incerteza 

lacera as bases elementares para o nascimento da obrigação tributária bem como o credito 

tributário. 
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Assim, o momento do nascimento da obrigação tributária traz debates incansáveis no meio 

acadêmico já que nos remonta o sentido de eficácia declaratória e constitutiva do lançamento. 

Isto se dá já que os doutrinadores que seguem a eficácia constitutiva, aderem ao 

posicionamento em que apesar de realizado o fato jurídico tributário e a existência de relação 

jurídica entre o sujeito passivo e ativo de cunho obrigacional, esta não pode ser exigida pela 

ausência do lançamento (artigo 142 CTN). 

 

Para esta corrente a obrigação tributária nasce com a possibilidade de exigir do sujeito passivo 

o pagamento do tributo o que se dá pelo ato de lançamento, conforme nos ensina o professor 

Alberto Xavier: 

 

Ora a obrigação tributária antes do lançamento não pode qualificar-se como uma 

obrigação a prazo, pois aquele ato, dada a generalidade da evasão fiscal, não é só 

incertum quantum, mas também incertum an. Em que não se trata de uma dívida a 

termo, resultaria claramente do preceituado no Código Civil Italiano, segundo o qual 

“o devedor não pode repetir o que pagou antecipadamente, ainda que ignorasse a 

existência do prazo” ; ao invés – prossegue Allorio- o contribuinte que pagou o 

tributo antes da pratica do lançamento tem o direito de repetição, o que por mais 

uma via demonstra que o pagamento efetuado era indevido, a cobrança sem causa e, 

portanto, a obrigação inexistente.
78

 

 

Para os doutrinadores que seguem a eficácia jurídica declaratória, sustentam que o lançamento 

somente possui o condão de declarar o crédito tributário já que este nasceu junto com a 

obrigação tributária e a relação jurídica, qual seja no fato jurídico tributário. 

 

Isto se baseia como a própria estrutura da obrigação já que em uma relação jurídica 

obrigacional o sujeito passivo sempre está vinculado à entrega de coisa certa tendo o 

lançamento a definição do quantum devido requisito para a sua exigência e posterior ação 

exacional. 

 

Ademais para estes doutrinadores, o Código Tributário Nacional é claro no que tange ao 

nascimento da obrigação tributária bem como do crédito tributário constante no artigo 114 

CTN. 

 

Neste sentido vale transcrever o ensinamento de Mary Elbe Gomes: 
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A importância da formalização do lançamento para que o Estado possa exercer a sua 

pretensão decorre do fato de que o respectivo instrumento adquire força e qualidade 

excepcionais, uma vez que o lançamento, após ser constituído unilateralmente pela 

Administração, reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade que o transformam em 

um título executivo extrajudicial com vista a que o credor (a Fazenda Pública) possa 

iniciar a respectiva cobrança executiva forçada contra o sujeito passivo.
79

 

 

Ademais, vale ainda transcrever os comentários do saudoso professor Amilcar de Araujo 

Falcão quanto a sua concepção no efeito declaratório do lançamento tributário: 

 

Entendem, de fato, esses autores que o lançamento não é ato declaratório, porque, 

nos casos em que prevê a sua expedição, o débito tributário só pode ser exigido e 

mesmo pago depois de praticado aquele ato. Chegam mesmo alguns doutrinadores 

(Allorio, por exemplo, com a sua teoria do ato de imposição) a asseverar que antes 

do lançamento não há obrigação tributária ou relação jurídica tributária de qualquer 

espécie, ou, quando muito, haverá mero interesse legítimo da Fazenda. Acrescentam 

que tanto não é declaratório o ato que, para sua elaboração, muitas vezes, se 

consente à administração de ajuizamentos discricionários. 

[...] 

Daí o dúplice traço que se indica no ato declaratório: a) preexistência de um direito, 

que ele se limita a reconhecer, sem gerar efeito algum sobre a criação, transferência, 

modificação ou extinção do direito – esse o aspecto estático do ato declaratório; b) 

configuração de um entrave ou embaraço ao exercício do mesmo direito 

preexistente, isto é, sua ineficácia prática ou jurídica (para repetir as expressões de 

Merle), que o ato declaratório se destina, ou pode destinar-se a remover, com a 

instauração do estado de certeza dele decorrente – esta função dinâmica do ato 

declaratório, que já foi chamada de função reparadora ou clínica. A doutrina em 

geral afirma essa virtude inovadora do ato declaratório.
80

 

 

A discussão jurídica no que tange a eficácia do lançamento tributário segue de forma 

majorativa o entendimento da eficácia declaratória com base nos ditames do artigo 142 do 

CTN, bem como no entendimento “Pontiano” que as normas jurídicas incidem 

automaticamente ao fato realizado tornando-se um fato imponível ou para alguns 

doutrinadores o fato gerador. 

 

De qualquer sorte alguns doutrinadores apesar de seguir o entendimento da eficácia 

declaratória do lançamento tributário, reconhecem que tal norma individual e concreta gera 

repercussão jurídica própria de forma constitutiva em situações jurídicas que circuncidam a 

própria obrigação tributária, tais como a prescrição e decadência. Assim o professor Roque 

Antonio Carrazza entende: 
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Na verdade, ao rotularmos de declaratório um ato, estamos simplesmente a 

reconhecer que, embora não altere uma dada situação jurídica, modifica outras, 

correlatas, sendo assim, sob esta perspectiva, constitutivo. 

É justamente o caso do lançamento, que, a par de reconhecer uma obrigação 

tributária já surgida, quantificando-a e personalizando-a (daí seu caráter 

declaratório), acrescenta um plus à obrigação tributária (dá-lhe novos efeitos 

jurídicos, dentre os quais sobreleva o da exigibilidade) e, paralelamente, constitui 

uma série de outras situações jurídicas. 

Assim, por exemplo, é ele que impede a consumação da decadência do direito da 

Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Também é ele que marca o dies a 

quo da fluência do prazo prescricional para regular cobrança do crédito tributário.
81

 

 

A questão unicamente retoma ao sistema de referencia adotado pelo jurista que deverá adotar 

todas as concepções deste sistema a fim de que todas as tomadas de conceito estejam inseridas 

em seu campo de referencia evitando assim modelos conflitantes. Ao tomarmos como 

referencia o giro linguístico e que a norma individual e concreta se veicula pela atividade 

humana aqui realizada pelo lançamento tributário, seja pela autoridade competente ou pelo 

próprio contribuinte nos casos do auto lançamento, tomamos este ato como o momento do 

nascimento do fato jurídico tributário, relação jurídica, credito tributário pilares da obrigação 

tributária, ou seja, o fato jurídico se concretiza com o próprio lançamento e não conforme a 

doutrina clássica que remete ao fato a um situação pretérita a qual será declarada pelo 

lançamento. 

 

O professor Paulo de Barros Carvalho retrata bem esta questão semântica de entendimento da 

expressão lançamento tributário onde todo o embate jurídico nasce por conta da sobreposição 

advinda do momento da realização do “evento” e do “fato jurídico”: 

 

Meditemos sobre a construção desse segmento de linguagem. Seu conteúdo 

semântico será o relato de um evento do passado, devidamente caracterizado no 

tempo e espaço. Dizendo de outro modo, o enunciado de que tratamos declara ter 

ocorrido uma alteração no plano físico – social. Nesse sentido, vale dizer que o fato 

jurídico tributário tem caráter declaratório. Aí está o motivo pelo qual se aplica ao 

fato a legislação em vigor no momento em que o evento ocorreu. Entretanto, não 

podemos esquecer que o relato do acontecimento pretérito é exatamente o modo 

como se constitui o fato, como essa entidade aparece e é recebida no recinto do 

direito, o que nos autoriza a proclamá-lo como constitutivo do evento que, sem esse 

relato, quedaria à margem do universo jurídico. Por outros torneios, o enunciado 

projeta-se para o passado, recolhe o evento e, ao descrevê-lo, constitui-se como fato 

jurídico tributário. Retenhamos esses dois aspectos: o enunciado do antecedente da 

norma individual e concreta que analisamos se constitui como fato ao reporta-se ao 

evento.
82
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O sistema de referencia que traz a eficácia do lançamento, onde a doutrina tradicional entende 

ser fato jurídico, o nosso entendimento de acordo com o ensinamento do professor Paulo de 

Barros Carvalho e o “giro linguístico” entende ser evento. Assim, o lançamento tributário 

constitui o fato jurídico tributário de um evento pretérito. 

 

 

4.4. Esquematização do Ciclo da Obrigação Tributária 

 

FIGURA 1 -Ciclo da Obrigação Tributária (Teoria Tradicional) 

 

 

Explicando: A Norma Geral e Abstrata (NGA) incide automaticamente no fato realizado no 

mundo social, tornando-se jurígeno ou um fato gerador. Daí nasce a relação jurídica tributária, 

a obrigação tributária e o credito tributário, entretanto o credito gerado pela relação 

prestacional ainda é ilíquido e incerto o que impede a possibilidade de recuperação por via 

jurídica. Somente após a realização da veiculação da norma individual e concreta (NIC) 

advinda do processo de positivação, ou seja o lançamento que será reconhecida a liquidez e 

certeza do credito tributário para inscrição de divida ativa e emissão de Certidão de Divida 

Ativa (CDA) requisitos para o ingresso de ação exacional motivada pelo fisco credor. 
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FIGURA 2 - Ciclo da Obrigação Tributária (Constructivismo Lógico Semântico) 

 

 

 

Explicando: A Norma Geral e Abstrata (NGA) não incide automaticamente, no momento da 

suposta incidência de acordo com a doutrina tradicional o que é realizado é um evento, já que 

não houve acontecimento jurídico e sim acontecimento adstrito à realidade social. Com a 

veiculação da Norma Individual e Concreta (NIC) no processo de positivação, ou seja o 

lançamento tributário, pela atividade humana seja autoridade competente ou pelo próprio 

contribuinte (autolançamento) nasce o fato jurídico tributário e toda a repercussão jurídica, 

qual seja a Relação Jurídica Tributária, Credito Tributário e por sua vez a obrigação tributária. 

Condição necessária para a inscrição em divida ativa e emissão de Certidão de Divida Ativa 

requisito necessário para providencias de ação exacional pelo Fisco. 

 

 

4.5 Breves considerações acerca do Auto lançamento 

 

A norma individual e concreta se corporifica pelo lançamento tributário realizado pela 

atividade humana, seja ela uma autoridade competente vinculada à administração publica ou 

pelo próprio contribuinte, conforme destaca o artigo 150 do CTN a qual a doutrina classifica 

em “autolançamento” ou “lançamento por homologação”, desconstruindo a máxima 

apresentada pelo artigo 142 do CTN. 

 

Vale transcrever o artigo 150 do CTN quanto ao lançamento por homologação: 

 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja 

legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio 
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exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a 

homologa. 

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o 

crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. 

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 

homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção 

total ou parcial do crédito. 

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na 

apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, 

ou sua graduação. 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 

ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o 

crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 

O contribuinte realiza a declaração por meio competente qual seja DCTF ou GIA, o fisco terá 

um prazo de 5 (cinco) anos, prazo prescricional, para realizar a homologação ou não da 

referida declaração.  

 

A ideia é que o próprio contribuinte realize os cálculos apresentando em declaração 

competente e posteriormente antecipe o valor pago tendo o Fisco pela sua competência 

administrativa realizar a homologação que nada mais é do que apurar o montante devido pago 

e declarado. 

 

Neste sentido, é fácil pensarmos na situação em que o contribuinte apresente a declaração 

todavia não realiza o pagamento, neste sentido cabe a autoridade administrativa apurar o valor 

devido, dentro do prazo lega (5 anos) e intimar o contribuinte a realizar o pagamento com a 

inclusão de multas decorrente do inadimplemento sob pena de inscrição imediata na dívida 

ativa. 

 

Assim, como bem nos ensina o professor Hugo de Brito Machado, a exigência da lei é o 

pagamento antecipado e não o efetivo pagamento: 

 

Tendo o contribuinte feito à apuração do valor do tributo e prestado a declaração a 

que está legalmente obrigado, se não faz o pagamento correspondente a autoridade 

administrativa pode homologar dita apuração e notificar o contribuinte para pagar ou 

explicar por que não pagou – vale dizer, para se defender da cobrança – sob pena de 

inscrição da dívida ativa e posterior cobrança executiva. Não ocorrendo a 

homologação, não existirá crédito tributário e, assim, não poderá a Administração 

recusar o fornecimento de certidões negativas, nem inscrever o valor declarado pelo 

contribuinte e, Divida Ativa.
83
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Temos que o lançamento por homologação não constitui o crédito tributário como nas outras 

modalidades, e sim confirma ou institui o seu pagamento já que o próprio contribuinte ou 

responsável declarou a sua existência. 

 

O professor Sacha Calmon ao debruçar sobre o tema, destaca o posicionamento do professor 

Paulo de Barros Carvalho conforme segue: 

 

A conhecida figura do lançamento por homologação é um ato jurídico 

administrativo de natureza confirmatória, em que o agente público, verificado o 

exato implemento das prestações tributárias de determinado contribuinte, declara de 

modo expresso, que obrigações houve, mas que se encontram devidamente quitadas 

até aquela data, na estrita consonância dos termos da lei. Não é preciso despender 

muita energia mental para notar que a natureza do ato homologatório difere da do 

lançamento tributário. Enquanto aquele primeiro anuncia a extinção da obrigação 

liberando o sujeito passivo, estoutro declara o nascimento do vinculo, em virtude da 

ocorrência do fato jurídico. Um certifica a quitação, outro certifica a dívida. 

Transportando a dualidade para outro setor, no bojo de uma analogia, poderíamos 

dizer que o lançamento é a certidão de nascimento da obrigação tributária, ao passo 

que a homologação é a certidão de óbito.
84

 

 

Em que pese o entendimento jurídico do pagamento antecipado e as distorções semânticas que 

a palavra lançamento possa destoar, vamos nos ater as questões atinentes às atividades físicos 

e sociais que determinam a realização da atividade humana para corporificação da norma 

individual e concreta. 

 

Tal discussão se traz necessária pelas possibilidades de desconstrução da teoria do giro 

linguístico aqui representada pelo constructivismo lógico semântico posto que para a nossa 

visão jurídica entendemos que direito é linguagem e assim deve ser representado por meio de 

um veiculo introdutor que trará a situação fenomênica à realidade jurídica, “in casu” pela 

norma individual e concreta advinda pelo próprio processo de positivação, ou seja, o 

lançamento tributário. 

 

Assim, uma questão se traz presente que são as condições determinadas no espaço – tempo, 

com a veiculação do lançamento por homologação aqui realizado pelo contribuinte, ainda no 

mundo dos acontecimentos todavia com critérios estabelecidos na norma geral e abstrata, o 

que para alguns doutrinadores se confunde com a própria incidência jurídica. 
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Esta discussão se fez presente na Revista Direito Tributário Atual nº 32 pelo professor André 

Folloni apresentando criticas ao Dualismo entre Fato e Evento na Ciência do Direito 

Tributário, conforme o ilustre professor o dever do contribuinte realizar o lançamento por 

homologação ou autolançamento, é a própria incidência da norma operando sobre o 

contribuinte que tem o dever legal de realizar o pagamento antecipado da exação, como 

define: 

 

No dualismo, essa obrigação, de antecipar o pagamento, só surgiria no momento em 

que o pagamento foi antecipado: a obrigação de antecipar o pagamento não existiria 

até que o sujeito passivo antecipasse o pagamento. Não haveria nada de jurídico a 

impelir o sujeito passivo a antecipar o pagamento. Sendo assim, de nada serve o 

Direito, que faleceria, tornando-se absolutamente inefetivo. Mas o que impele o 

sujeito passivo a antecipar o pagamento é, fundamentalmente, o fato de estar 

juridicamente obrigado a isso. É porque está juridicamente que ele deve fazer a 

declaração e pagar. A obrigação antecede a declaração, por impossibilidade 

deontológica do contrário. E, aceitando-se Pontes, se está juridicamente obrigado, é 

porque está numa relação jurídica; e, se está numa relação jurídica, é porque há 

incidência anterior. É porque a norma incidiu antes da declaração e do pagamento. 

[...] 

Quando o dualismo sustenta que as declarações são entregues em cumprimento aos 

deveres estabelecidos em lei, fatalmente reconhece que as normas abstratas e gerais, 

prescribentes dos “deveres instrumentais”, são suficientes para alterar as condutas 

dos sujeitos passivos.
85

 

 

O posicionamento do professor André Folloni possui respaldo no ensinamento do ilustre 

jurista Pontes de Miranda que entende que as normas jurídicas incidentem automaticamente, 

desta forma pela incidência da norma geral e abstrata o contribuinte se vê obrigado a realizar 

o pagamento do tributo de forma antecipada. 

 

Em que pese o entendimento do ilustre jurista, a visão jurídica apresentada pelo giro 

linguístico destaca que a Norma Geral e Abstrata possui natureza deontica e desta forma 

influencia os comandos necessários para a veiculação da norma individual e concreta, todavia 

ainda não juridicizado apenas no campo dos acontecimentos. 

 

É o que destaca o professor Paulo de Barros Carvalho apresentando a importância da Norma 

Geral e Abstrata como regra matriz de incidência e a sua natureza deontica como comando 

para operar a norma : 

 

Deixando entre parentes as qualificações jurídicas inerentes à autoria, poderíamos 

mesmo dizer que, em substância, nenhuma diferença existe, como atividade, entre o 
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ato praticado por agente do Poder Público e aquele empreendido pelo particular. Nas 

duas situações, opera-se a descrição de um acontecimento no mundo físico-social, 

ocorrido em condições determinadas de espaço e de tempo, que guarda estreita 

consonância com os critérios estabelecidos na hipótese da norma geral e abstrata 

(regra matriz de incidência).
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E complementa o ilustre professor: 

 

Por sua extraordinária relevância, penso que não seria excessivo reiterar a 

insuficiência da norma geral e abstrata, em termos de regulação concreta da conduta 

tipificada. Por mais prático e objetivo que seja o súdito do Estado, vivamente 

empenhado em cumprir a prestação tributária que lhe incumbe, não poderá fazê-lo 

simplesmente com procedimentos mentais, alimentados por sua boa vontade. Terá 

de, impreterivelmente, seguir os comandos da lei, implementando os deveres 

instrumentais previstos, com o preenchimento de formulários e documentos 

específicos para, desse modo, estruturar a norma individual e concreta que lhe 

corresponda expedir. Somente assim poderá pagar aquilo que acredita ser devido ao 

fisco, a título de tributo.
87

 

 

O giro linguístico é uma forma de visualizar o direito por meio de elementos linguísticos que 

se corporificam por meio de veiculação a realidade jurídica, o que se dá por meio de texto. 

Não havendo a veiculação de norma individual e concreta os acontecimentos ficarão adstritos 

à realidade cotidiana como destacamos no lançamento por homologação mesmo que 

embasado por uma norma geral e abstrata que dará o suporte necessário para o ingresso de 

novo enunciado desta vez de natureza relacional ambientado na regra matriz de incidência 

tributária que levará ao fenômeno da causalidade jurídica aqui inspirado no professor Lourival 

Vilanova.
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5 CONCLUSÃO 

 

Utilizei como enunciação deste trabalho de observação cientifica uma citação bíblica 

constante no evangelho de São João, capitulo 1, versículo de 1 ao 4, em que fora dada a 

importância da linguagem como meio espiritual de comunicação de Deus para com o mundo, 

ali é utilizada a “palavra” ou em algumas traduções “verbo” de forma axiológica como  elo 

comunicacional e espiritual como razão de tudo que nos cerca e que tudo que nos dá 

existência de vida e de ser, materializado na figura de Jesus Cristo para o cristianismo. 

 

Diante de tal explanação de cunho retorico, partimos da premissa que tudo que nos cerca em 

nosso mundo social se reveste por meio da linguagem, afinal a sociedade complexa que 

possuímos hoje somente chegou a tal condição por meio da linguagem com interpretações 

realizada entre sujeitos que compõe esta sociedade sendo impossível sua constituição sem a 

sua ocorrência. 

 

Da mesma forma, se tratarmos a sociedade no campo cientifico sua existência se dá pela 

linguagem que a revestiu descrevendo os conceitos para a sua constituição e somente a 

linguagem poderá desconstituir quando houver outra linguagem que traga maiores elementos 

para a sua conceituação. 

 

Tudo isto se caracteriza porque a realidade que a qual definimos somente é expressada pela 

perspectiva de entendimento de seu interprete, mudando a realidade desta perspectiva 

automaticamente muda o campo de interpretação, alterando assim a linguagem conhecida. 

 

Tal situação é facilmente visualizada no meio cientifico onde uma teoria de grande solidez 

cientifica expressada por meio da linguagem, traz consigo uma determinada realidade que 

com o passar do tempo poderá sofrer mudanças ou influencias de outra linguagem trazendo 

mudanças para a nossa realidade. 

 

Um bom exemplo disto são  as leis de Newton referente a gravidade a qual ecoa nos meio 

acadêmicos até hoje, porém fora redefinida por Albert Einstein por meio da teoria da 

relatividade, quando seu estudo focou na influencia do espaço e do tempo na atração entre os 

corpos alterando assim a realidade que todos conheciam sobre a gravidade. 

 



86 

Somente a linguagem é capaz de trazer uma determinada realidade e também desconstitui-la a 

partir da perspectiva e observação do exegeta. Desta forma, trazendo a realidade da linguagem 

para o mundo jurídico, partimos da premissa que direito é texto já que todas as suas 

manifestações jurídicas são oriundas de textos normativos seja eles em uma realidade abstrata 

e hipotética quando previsto um determinado fato em lei, ou seja em sua utilização no fato 

concreto como uma sentença judicial ou até mesmo uma infração de transito. 

 

Todas as manifestações jurídicas dentro de seu dinamismo operacional são textos, até mesmo 

o principio da oralidade que se apresenta em nosso ordenamento jurídico como meio de prova 

e  convencimento do juiz  para constituir ou desconstituir determinado fato jurídico tipificado, 

é reduzido a termo para apresentar maior solidez jurídica em razão de outro principio o da 

segurança jurídica evitando assim que tal depoimento seja manipulado. 

 

Com base neste axioma de relevância da linguagem no meio jurídico e social que 

descobrimos o constructivismo lógico semântico como forma cientifica de maior 

compreensão deste fenômeno já que traz por meios metodológicos a realidade jurídica 

decompondo analiticamente e realizando uma construção de sentidos. 

 

 Nesta nova perspectiva de entendimento do direito, são tomadas premissas oriundas da 

linguagem como veiculo introdutor de realidades seja ela da experiência, social ou jurídicas . 

Um bom exemplo que podemos destacar como trouxemos na condução do presente trabalho 

se reflete na diferenças existentes ente (i) evento, (ii) fato e (iii) fato jurídico. 

 

Estas 3 (três) realidades são bem características na importância da linguagem no direito onde 

suas definições são embasadas por meio linguagem ali manifestada, assim vejamos. No caso 

do evento, definimos como um acontecimento natural assegurado no mundo da experiência já 

que não é revestido de  linguagem podendo ser questionado sua existência já que para o 

homem, somente há existência de determinadas coisas quando revestidas de linguagem. 

 

Já o fato, colocamos dentro de uma situação social já que se reveste de linguagem porem no 

passado em um determinado tempo e espaço. Geralmente o homem por possuir a consciência 

que somente o que existe é linguagem pode confundir-se com o evento, já que somente 

tomamos conhecimento do fato e não do evento. Entretanto o fato realizado no mundo social 

ainda não se habilita a ser um fato jurídico, este somente é revestido quando houver norma 
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geral e abstrata que anteriormente o contempla dando relevância suficiente deste fato para 

elevar a um fato jurídico. 

 

Tal  relevância de um fato social ao fato jurídico é realizado pela subsunção da norma geral e 

abstrata ao fato jurídico concreto por meio do processo de positivação que se dá pela 

veiculação da norma individual e concreta. 

 

Trazendo para a realidade do direito tributário, a norma individual e concreta é o lançamento 

tributário e este é o átimo que desencadeia a  repercussão jurídica com  o nascimento do fato 

jurídico tributário, obrigação tributária, credito tributário e relação jurídica tributária.  

 

Este entendimento se baseia na perspectiva de que ao tratarmos o direito como linguagem, 

com esta óptica chegamos à conclusão que antes do lançamento tributário não existe 

linguagem entre as partes, qual seja sujeito Ativo (fisco) e sujeito Passivo (contribuinte) que 

sustente o nascimento do fato jurídico, relação jurídica, credito tributário e por fim a 

obrigação tributária como sustentado pela doutrina clássica. 

 

Desta forma, nos baseamos no ensinamento do professor Paulo de Barros Carvalho que 

justificou em sua tese Direito Tributário Fundamentos Jurídicos da Incidência que as normas 

jurídicas não incidem automaticamente, e sim por manifestação humana (antropocentrista). 
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