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RESUMO 

 

Considerando o cenário internacional, causador de grandes debates e controvérsias no nosso 

Estado Democrático de Direito, a incidência de tributos estaduais e municipais, os tratados 

internacionais e seus impactos no direito, fez-se um estudo aprofundado com o intuito de 

discorrer sobre a constitucionalidade, a legalidade e a competência da isenção de tributos 

estaduais e municipais, por meio de tratados internacionais firmados pelo Estado. Tal estudo 

visou averiguar prioritariamente a validade e a vigência da norma jurídica no sistema jurídico 

do direito positivo e, ainda, se ela se sobrepõe às convenções internacionais. Ademais, desejou-

se mostrar as controvérsias doutrinárias que cercam a questão em voga, bem como da vedação 

trazida pela Constituição Federal, no artigo 151, inciso III, suas exceções e nuances, analisando 

criticamente as inúmeras indagações doutrinárias sobre o tema da vedação às isenções 

heterônomas. 

 

Palavras-chave: Direito Interno. Isenção tributária. Tratados Internacionais. 

 

 

 

THE GRANTING BY THE UNION OF EXEMPTION FROM STATE AND 

MUNICIPAL TAXES THROUGH INTERNATIONAL TRETIES 

 

 

ABSTRACT 

 

Considering the international scenario, which caused great debates and controversies in our 

Democratic State of Law, the incidence of state and municipal taxes, international treaties and 

their impact on law, an in-depth study was carried out in order to discuss constitutionality, 

legality and competence of exemption from state and municipal taxes through international 

treaties signed by the State. This study aimed to ascertain as a matter of priority the validity and 

surveillance of the legal norm in the legal system of positive law and, also, if it overlaps with 

international conventions. Besides, it was intended to show the doctrinal controversies 

surrounding the current issue, as well as the prohibition brought by the Federal Constitution by 

article 151, item III, its exceptions and nuances, critically analyzing the countless inquiries and 

significant approaches on the subject of heteronomous exemptions. 

 

Keywords: Domestic Law. International treaties. Tax exemption. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo gira em torno da vedação às isenções heterônomas instituídas pela 

Constituição Federal de 1988. Tal vedação, disposta na Constituição, por meio do artigo 151, 

inciso III, vista sob o ângulo do direito interno, encontra respaldo na autonomia conferida a 

esses Entes pelo Poder Constituinte Originário de 1988 e na competência tributária outorgada 

constitucionalmente a essas pessoas políticas, que lhes conferem poderes para tributar e, 

consequentemente, para isentar seus próprios tributos, o que chamamos de isenção autonômica.  

Por outro lado, quando se observa o plano internacional, a isenção é tema crescente em 

tratados, onde os Estados soberanos pactuam questões relativas à isenção de tributos federais, 

estaduais e municipais, que são reguladas internamente nas normas gerais no Código Tributário 

Nacional, em seus artigos 176 a 179, no capítulo da exclusão do crédito tributário. 

Portanto, vê-se que os tratados internacionais são primordiais para o Direito 

Internacional Público, enquanto regulador da relação externa entre Estados e organismos 

internacionais, de modo que a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios 

brasileiros deixam de ter importância e autonomia enquanto unidades, tornando-se partes 

integrantes de um todo maior e único: a República Federativa do Brasil.   

Nesse sentido, o Estado Federal, ao celebrar tratados internacionais, não estaria 

invadindo as regras de competência tributária constitucionalmente traçadas, pois essas normas 

apenas são oponíveis, reciprocamente, entre as pessoas políticas de direito interno, não sendo 

aplicáveis ao Estado Federal enquanto pessoa jurídica internacional, ou seja, como Federação.  

Assim, considerando que a isenção por meio de tratados é um tema controverso e pouco 

estudado na legislação, na doutrina e na jurisprudência brasileira, tendo em vista que há 

escassez, no Brasil, de leis, pareceres doutrinários e decisões judiciais sobre o tema, busca-se 

estabelecer um debate acerca da competência e da adequação da concessão de isenções de 

tributos estaduais e municipais, a partir da classificação doutrinária das isenções “de direito 

internacional” e “de direito interno”. Para tanto, faz-se necessário empreender um estudo 

constitucional-tributário, por meio da análise do Sistema Federativo e do Sistema de Repartição 

de Competências brasileiras. 

Assim, em primeiro momento, apresenta-se a estrutura do Estado brasileiro, a relação 

entre os entes que o compõe, bem como o sistema tributário e sua relação quanto aos tratados 

internacionais. Na segunda parte deste trabalho, debruçou-se acerca dos conflitos entre o direito 

interno defronte ao direito internacional, e, ainda, em como o direito interno aborda a isenção 

e os posicionamentos existentes para a vedação controversa do artigo 151, inciso III, da 
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Constituição Federal, para que, por fim, se analise a possibilidade da concessão, pela União, de 

isenção de tributos de competência de seus entes tributantes.  

A metodologia adotada tem como base o método de abordagem hipotético-dedutivo. Os 

recursos utilizados para a composição desta pesquisa estão restritos a revisões bibliográficas, a 

coleta de jurisprudência e a análise dos argumentos jurisprudenciais. 

 

 

2 A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

A definição de Estado é um exemplo da ausência de consenso na determinação exata 

em sua conceituação. Assim sendo, seu processo de conceituação é dinâmico, estando 

suscetível de retificação, ampliação ou restrição, a depender do ramo em que é empregado. Por 

isso, não é raro encontrar diferentes conceitos para um mesmo termo, muito embora sem 

equivalências.1  

Nesses ditames, sintetizando os panoramas quanto à conceituação do Estado, há três 

posições principais quanto ao momento de seu surgimento: a) a que defende que o Estado 

sempre existiu, posto que sempre houve uma organização social, dotada de poder e com a 

presença de uma autoridade do grupo; b) a que defende que a sociedade humana existiu sem o 

Estado durante certo tempo, sendo ele constituído, quando necessário, para atender as 

necessidades ou as conveniências dos grupos sociais; c) os que só admitem como Estado a 

sociedade política dotada de certas características muito bem definidas.2 

Nessa última teoria, argumenta-se que o Estado surgiu pelo conflito entre a pluralidade 

de autonomias existente na era medieval, que resultou na necessidade de uma organização e de 

um centro de autoridade único, detentor do poder e da força, porém de forma regulada.  

Dito isso, Dalmo de Abreu Dallari3 entende o Estado como o resultado do alcance de 

determinado nível de desenvolvimento social, definindo-o como a ordem jurídica soberana que 

tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. 

Interpostas as preliminares sobre o conceito de Estado e sua essência, faz-se necessário 

analisar a organização do Estado Brasileiro. 

 
1 VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. (...), p.109. 
2 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado, 32 ed., São Paulo: Saraiva, 2013. 
3 Ibid. 
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Assim, aplicando a abordagem anterior em relação ao Estado Brasileiro, identifica-se, 

na Constituição Federal promulgada em 1988, a instituição da República Federativa do Brasil 

como um Estado Democrático de Direito, idealizado pela união indissolúvel dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, conforme preceitua o artigo 1º4. 

Destacando-se os entes que integram a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil, o artigo 185, da Constituição Federal, enfatiza o que já se apresentou 

anteriormente quanto a ideia de autonomia entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, sob a clara intenção de evidenciar os entes que compõem o Estado Federal6.  

A partir do texto apresentado nos dispositivos mencionados, depreende-se, portanto, que 

o Estado Brasileiro adota a República constitucional como forma de governo e o Federalismo 

como forma de Estado, bem como o presidencialismo como sistema de governo e a Democracia 

como regime político.  

Legitimando a República como forma de governo, o Estado brasileiro garante a 

eletividade do Chefe de Estado, a temporariedade do mandato, a responsabilidade política do 

Chefe de Estado e a prestação de contas pela Administração Pública. 

A Constituição Federal exerce respeito à vontade do povo, buscando o respaldo popular 

por meio do regime político da Democracia, caracterizada como indireta ou representativa, uma 

vez que o poder atribuído ao povo é efetivado por representantes que atuam em seu nome. 

Apresentando-se, assim, como Estado Democrático de Direito, implica interpretar como 

Estado regido por leis que devem ser respeitadas por todos – Estado e cidadãos.7 

Tem-se, ainda, que a Constituição Federal de 1988 adotou o Federalismo como forma 

de Estado que, conforme preceitua Dalmo de Abreu Dallari (1985 apud MORAES, 2017, pag. 

220) 8 como uma “aliança ou união de Estados”, baseada em uma Constituição onde “os Estados 

que ingressam na federação perdem sua soberania no momento mesmo do ingresso, 

preservando, contudo, uma autonomia política limitada”. Tal conceituação é melhor entendida 

a partir da análise histórica da forma Federativa de Estado. 

 
4 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 27 de março de 2020: 

Art. 1º [...] I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. [...] 
5 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 18 de outubro de 2020: 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
6 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo, 17 ed., p. 471-472 
7 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21. Ed., São Paulo: Saraiva, 2017. 
8 MORAES, Alexandre de. 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 

2017, p. 220. 
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Assim, verifica-se o surgimento do Federalismo, em 1787, nos Estados Unidos, após a 

necessidade da manutenção da união dos entes do Estado, que culminou na criação de um ente 

único e central, mas que conferisse autonomia aos demais entes do Estado. Dessa forma, 

configurou-se a União, reunindo a competência de responder e ser responsável pelos interesses 

comuns da nação despidos de soberania, mas detendo a capacidade de auto-organização, 

autogoverno e autoadministração dos Estados.9  

Nesse sentido, Dallari10 explica que: 

 

A união faz nascer um novo Estado e, concomitantemente, aqueles que aderiram à 

federação perdem a condição de Estados. No caso norte americano, como no brasileiro 

e em vários outros, foi dado o nome de Estado a cada unidade federada, mas apenas 

como artifício político, porquanto na verdade não são Estados. 

 

O federalismo, sob o aspecto doutrinário, ganha uma tipologia que vislumbra um 

federalismo centrípeto e um federalismo centrífugo. Respectivamente, são assim classificados 

quando houver predominância de atribuições na União, caracterizando uma centralização, ou 

quando há uma maior distribuição de competência para os entes11.  

Como características dessa forma de Estado estão a descentralização política, a 

repartição de competência, a constituição rígida como base jurídica, a inexistência de direito de 

secessão, a soberania do Estado Federal, a intervenção, a auto-organização dos Estados-

Membros, os órgãos representativos dos Estados-Membros e a repartição de receitas.12  

Estudando o texto Constitucional, percebe-se uma sensível ampliação da autonomia 

administrativa e financeira dos Estados da Federação, bem como do Distrito Federal e dos 

Municípios sem descaracterizar o fortalecimento da União, o que, por si só, afasta o caráter 

descentralizado do texto constitucional13. 

Assim, cada ente federativo possui autonomia e competência definida 

constitucionalmente, sem ser dotado de soberania, que é inerente somente à República 

Federativa do Brasil. 

No mesmo sentido, não há hierarquia entre os entes federados para o direito público 

interno, posto que, para esse ramo, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal estão 

em nível de igualdade jurídica e, assim, não devem ter tratamento diverso. 

 
9VIDAL, Júlia Brilhante Portela. Isenção heterônoma por via de tratados internacionais. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,isencao-heteronoma-por-via-de-tratados- 

internacionais.55825.html> Acesso em: 27 de março de 2020. 
10 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 30. Ed., São Paulo: Saraiva, 2011. p. 230. 
11 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 21. Ed., São Paulo: Saraiva, 2017. p. 451 et. seq. 
12 Ibid., p.455. 
13 LENZA, op. cit., p. 144-145. 
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Paulo de Barros Carvalho14 é um dos defensores dessa corrente da não hierarquização 

das pessoas políticas, mesmo que haja uma distribuição de competência maior para a União em 

face dos Estados-Membros e dos Municípios: 

 
Não há superioridade entre as unidades federadas, assim como entre elas e a pessoa 

União. Cada qual desfruta de autonomia legislativa, administrativa e judiciária, 

rigorosamente certificadas no texto constitucional, e a prova jurídica desse caráter 

autônomo, além das competências privativas que o constituinte lhes outorgou, pode ser 

extraída de uma circunstância significativa: a intervenção federal nos Estados-Membros 

(...). 

 

Em consonância à autonomia de cada pessoa política para exercer as competências 

atribuídas, está a competência tributária, que será destacada em breve. 

Nesse sentido, a República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito, 

indissolúvel, formado pela União, pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito Federal que, 

autônomos entre si, adotam a tripartição dos poderes com a existência do Executivo, Legislativo 

e Judiciário, sob o sistema de governo Presidencialista. 

 

2.1 A UNIÃO COMO ENTE DE DIREITO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO 

 

Conforme discorrido anteriormente, a União é uma entidade federativa autônoma, em 

relação aos Estados-Membros e aos Municípios, que compõe o vínculo republicano. 

Dessa forma, o Código Civil brasileiro (Brasil, 2002), em seu artigo 40, dispõe que 

existem pessoas jurídicas de Direito Público Interno e Externo, bem como de Direito Privado. 

Nessa classificação, os entes políticos enquadram-se como de Direito Público Interno, enquanto 

os de Direito Público Externo são os Estados estrangeiros e o que mais for regido pelo direito 

internacional público.  

Assim, a União é uma pessoa jurídica de Direito Público Interno, a qual deve cumprir 

as competências legislativas, administrativas e tributárias a ela atribuída pela Constituição 

Federal. Dentro da gama de competências conferidas à União, pertence o exercício das 

atribuições da soberania do Estado brasileiro. 

Ademais, é primordial que se entenda que a União, como entidade, ou seja, enquanto 

pessoa política do Estado Brasileiro e pessoa jurídica de Direito Internacional não se confundem 

com o Estado Federal como ente da federação15. Em âmbito internacional, o Estado Brasileiro 

 
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30ª ed., São Paulo: Saraiva, 2019, p. 213. 
15  MORAIS, Alexandre de, Direito Constitucional, 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 

2016 – São Paulo: Atlas, 2017. p.274 
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utiliza a estrutura da União, enquanto ente federativo, para atuar, investindo de poderes 

representativos do interesse nacional às autoridades que a compõe, como o Presidente da 

República, quando atua em âmbito internacional: 

 

É que a federação brasileira incumbe a União o exercício das atribuições soberanas, 

uma vez que reza a Constituição da República em seu artigo 21, inciso I “compete a 

União, manter relações com Estados estrangeiros (...)”. Sendo assim, a União poder agir 

em nome próprio, sendo vista como pessoa jurídica de direito público interno, ou em 

nome da República Federativa do Brasil, quando será considerada pessoa jurídica de 

direito público externo.16 

 

Assim, percebe-se que a União pode atuar como ente autônomo internamente e como 

representante de toda a Federação na esfera internacional, em razão da competência 

administrativa que lhe foi atribuída, uma vez que somente o Estado Brasileiro possui soberania 

nacional, enquanto as demais pessoas políticas não detêm essa atribuição, sendo caracterizadas 

somente como pessoas jurídicas de Direito Público Interno, gozando apenas de autonomia. 

 

 

3 NOÇÕES SOBRE SISTEMA JURIDICO E O SUBSISTEMA CONSTITUCIONAL 

TRIBUTÁRIO    

  

O ordenamento jurídico brasileiro possui diversas particularidades, sendo uma delas a 

disposição das normas jurídicas numa estrutura hierarquizada, que, somadas entre si, formam 

um sistema.  

Neste sentido, podemos conceituar a palavra “sistema”, nos ensinamentos de Paulo de 

Barros, como um conjunto de elementos relacionados entre si. Vejamos: 

 

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

porções que se vinculam debaixo de um princípio unitário ou como 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. 17 

 

Dito isto, verifica-se que o nosso ordenamento é composto por um sistema de normas, 

que, por sua vez, é composto por subsistemas onde se aglutinam normas de matérias especificas 

 
16 VIDAL, Júlia Brilhante Portela. Isenção heterônoma por via de tratados internacionais. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,isencao-heteronoma-por-via-de-tratadosinternacionais,55825.html> 

Acesso em: 27 de março de 2020. 
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30ª ed., São Paulo: Saraiva, 2019, p. 181. 
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que se relacionam entre si e encontram seu fundamento último de validade na Constituição 

Federal. 

Aplicando o conceito de sistema no ramo do direito tributário, Ricardo Lobo Torres18 

estabelece esse sistema jurídico como um conjunto de elementos que devem ser dotados de 

“coerência lógica, ordem, ausência de contradições e independência do todo em relação às 

partes”, contudo ressalva que essa definição não é suficiente para o exame científico do conceito 

de sistema do direito positivo.  

Partindo dessas premissas, temos que o Estado, no desempenho de sua soberania, 

estabelece uma relação jurídica de tributação, haja vista que o Estado e os contribuintes 

subordinam-se às regras estabelecidas pela Constituição Federal para delinear o poder de 

tributar e evitar abusos, o que dá origem ao subsistema tributário.19  

Por essa lógica, podemos afirmar que o sistema constitucional tributário é um 

subsistema formado pelo quadro orgânico das normas que versem matéria tributária, em nível 

constitucional20, ou seja, um subsistema que trata dos aspectos da imposição tributária pelos 

Estados, dos poderes exercidos por esse ente e das garantias dos contribuintes perante os 

poderes dentro da esfera tributária.  

A Constituição Nacional adota o sistema tributário federado21 quase que por completo, 

mesmo sendo anterior à promulgação da Constituição vigente, introduziu-se, de certa forma, 

maiores poderes e atribuições aos Estados-Membros e aos Municípios. 

Torres classifica o sistema tributário brasileiro em subsistemas: “a) sistema tributário 

nacional (...); b) sistema tributário federado (ou sistema do federalismo fiscal) (...), e; c) sistema 

internacional tributário [...].”22 . 

O sistema tributário nacional compreende os tributos vigentes em nosso ordenamento, 

amparados legalmente pela Constituição Federal, a qual prevê as espécies tributárias a serem 

instituídas: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e 

contribuições sociais, econômicas e profissionais, bem como atribui as competências e tece as 

regras gerais do sistema. 

Em cumprimento às determinações da Constituição vigente, o Código Tributário 

Nacional, originário de 1965, foi recepcionado dentro de sua compatibilidade e rege, por ser 

 
18 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e tributário. 19ª ed., revista e atualizada, Rio de janeiro: 

Renovar, 2013, p. 359. 
19 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 55-57. 
20 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30ª ed., São Paulo: Saraiva, 2019, p.199. 
21 TORRES, op. cit., p. 363. 
22 Ibid., p. 360. 
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materialização das regras gerais do sistema tributário nacional, toda matéria pertencente ao 

sistema tributário, levando, por fim, à legislação ordinária de competência de cada ente quanto 

às suas atribuições. 

Roque Antônio Carrazza23 aduz que, no Brasil, a Constituição é a lei tributaria 

fundamental, pois traça as diretrizes aplicadas a todos os tributos, denominando-a como a 

“Carta das Competências”, porque de sua redação se extrai a repartição de competências 

tributárias entre União, Estados-membros, Distrito Federal – que acumula competências dos 

Estados-Membros e Municípios – e Municípios, que, em hipótese alguma, podem ser 

delegadas. 

Nesse sentido, muito embora a competência tributária seja indelegável, é indispensável 

apresentar o instituto da capacidade tributária, que acompanha a competência, com a diferença 

de que ela pode ser delegada a outro ente, quando assim entender aquele detentor da capacidade, 

ou seja, há a possibilidade de a pessoa política competente delegar a capacidade tributária, 

arrecadar e fiscalizar, mas jamais a competência para legislar. 

É fundamental destacar que o exercício da tributação é regido pelo princípio republicano 

de que o poder emana do povo e, dessa forma, não pode vir a prejudicá-lo, devendo atender a 

uma destinação pública. Assim, por meio do artigo 145, §1º, da Constituição, a presença desse 

princípio reforça o da capacidade contributiva24. 

Como elementos caracterizadores da competência tributária, têm-se: a privatividade, a 

indelegabilidade, a incaducabilidade, a inalterabilidade, a irrenunciabilidade e a facultatividade 

do exercício.25 

A Constituição da República26 enumera os impostos federais, em seu artigo 153, de 

competência da União (II, IE, IR, IPI, IOF, ITR, IGF, Empréstimos Compulsórios, 

Contribuições Sociais, Econômicas e Profissionais), os impostos estaduais, no artigo 155, de 

competência dos Estados e Distrito Federal (ITCMD, ICMS e IPVA), e os impostos municipais, 

artigos 156 e 147, de competência dos Municípios e Distrito Federal (IPTU, ITBI e ISS), além 

de garantir o Imposto Residual, o Extraordinário e os tributos de competência comum (taxas, 

contribuições de melhoria e contribuições previdenciárias dos servidores públicos)27.  

 
23 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 29. ed.  Revista, ampliada e 

atualizada até a EC n 72/2013. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 574. 
24 Ibid., p. 96. 
25 Ibid., p. 590. 
26BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 27 de março de 2020. 
27 BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 27 de março de 2020. 
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Além disso, enumera as limitações correspondentes ao poder de tributar, que, muito 

embora tenha competência atribuída à lei complementar, conforme determinação da Carta 

Constitucional, também é abordada em seu no artigo 150 e outros, a saber: 

A) Princípio da Legalidade; 

B) Princípio da Capacidade Contributiva; 

C) Princípio da Anterioridade de Exercício e Nonagesimal; 

D) Princípio do Não-Confisco; 

E) Princípio da Não Limitação ao Tráfego de Pessoas e Bens; 

F) Princípio da Uniformidade Geográfica; 

G) Princípio da Proibição das Isenções Heterônomas; 

H) Imunidade das Entidades Políticas; 

I) Imunidade dos Templos Religiosos; 

J) Imunidade de Imprensa; 

K) Imunidade Musical. 

E, por fim, a Lei Maior determina, ainda, a repartição das receitas tributárias a partir do 

artigo 157.28 

Assim, é possível observar que o sistema tributário nacional é constitucionalmente 

desenhado, visando uma organização que respeite o princípio republicano e federativo. 

 

3.1 DA CELEBRAÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS 

 

As relações internacionais são essenciais para o desenvolvimento de um Estado, pois 

refletem em questões de ordem econômica, política e científica, que repercutem, não só na 

ordem internacional, mas também nas questões atinentes ao direito interno. Em síntese, as 

relações exteriores de um país impactam na economia, no comércio e em diversas outras áreas. 

Assim, partindo do pressuposto de que cada Estado almeja o exercício e a garantia da 

sua soberania, para fins de organização, instituído no ordenamento jurídico interno, faz-se 

imprescindível a presença do direito. 

Dessa forma, surge a figura do Direito Internacional Público, que pode ser conceituado 

como “aquele ramo do Direito capaz de regular as relações interestatais, bem como as relações 

envolvendo as organizações internacionais e os indivíduos”29. Ressalva-se, desde logo, que a 

 
28 Ibid. 
29 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª ed. rev., atual. e ampl., São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 67. 
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configuração do Direito Internacional não implica a não aplicação do direito interno, o que não 

afasta a incidência de eventuais conflitos.30 

Ademais, ao passo que o direito interno se limita ao Estado a que pertence, temos que o 

direito internacional, por consequência, regula as relações externas entre os Estados e entre os 

Estados e organizações internacionais, geralmente firmadas através dos Tratados 

internacionais.  

Primordialmente, o conceito de tratado foi definido pelo texto final da Convenção de 

Viena31 de 1969, artigo 2º, §1º, alínea “a”: 

 

Para os fins da presente Convenção: a) “tratado” significa um acordo 

internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito 

Internacional, quer conte de um instrumento único, que de dois ou mais 

instrumentos conexos, qualquer que seja sua nominação específica (...). 

 

Quando se fala sobre acordo internacional entre Estados, deve-se entender que é entre 

Estados e Estados e organizações internacionais, pois assim como o ato jurídico internacional, 

os tratados só possam ser concluídos por entes capazes de assumirem direitos e obrigações no 

âmbito externo. As organizações internacionais, a partir do advento da Convenção de Viena em 

1986, passaram a ter capacidade internacional para celebração de tratados internacionais.  

Tal capacidade decorre do disposto no Art. 6º, da Convenção de Viena32, que regulou a 

matéria, sem atribuir às organizações internacionais o caráter absoluto na celebração de 

tratados, tendo em vista a limitação de sua capacidade, que impossibilita acordos que versem 

sobre matéria diversa das suas finalidades precípuas. 

Posto isto, é possível extrair desse conceito elementos essenciais de tratado 

internacional: acordo internacional escrito entre Estados ou organizações internacionais, regido 

pelo Direito Internacional, instrumento único, dois ou mais instrumentos conexos e a ausência 

de denominação específica33.  

A celebração do tratado internacional é um ato solene e são quatro as fases até sua 

conclusão34: a) formação de texto e assinatura; b) aprovação parlamentar por parte de cada 

 
30 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 9ª ed. rev., atual. e ampl., São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 75. 
31 BRASIL. Decreto Nº 7.030, De 14 de Dezembro De 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm. Acesso em: 09 março 2020. 
32 BRASIL. Decreto Nº 7.030, De 14 de Dezembro de 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm. Acesso em: 08 junho 2020. 
33 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. op.cit., p. 169-177. 
34 Idem. Direito dos Tratados. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 86. 
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Estado interessado em se tornar parte do tratado; c) ratificação ou adesão do texto convencional; 

d) promulgação e publicação do texto convencional na imprensa oficial do Estado.  

Portanto, denota-se como fases internacionais a negociação e a assinatura, bem como a 

ratificação e, ainda, como fases internas, o referendo parlamentar e a promulgação e publicação 

do tratado. 

No ordenamento jurídico brasileiro, para a internalização dos tratados, há o 

envolvimento dos poderes Executivo e Legislativo, conforme dispõe os artigo 2135 e 8436, inciso 

VIII, da Constituição Federal, por meio da figura do Presidente da República, revestido pela 

competência de celebrar tratados, convenções e atos internacionais, e de competência exclusiva 

do Congresso Nacional, artigo 4937, inciso I, para deliberar se o disposto por meio do tratado 

condiz com as premissas do Estado Brasileiro, em autorizar a ratificação pelo presidente para 

que o tratado celebrado tenha validade interna. 

 

 

4 O CONFLITO ENTRE TRATADOS E NORMA DE DIREITO INTERNO 

 

Os tratados internacionais são considerados como uma das fontes mais importantes do 

Direito Internacional Público, sendo a sua internacionalização uma realidade inquestionável e 

inevitável para as relações e para o desenvolvimento dos Estados, ainda mais em cenários 

atuais. 

Segundo Vicente Marotta Rangel, foi na segunda metade do século XIX, a partir da 

intensificação dos acordos celebrados entre os governos, que os problemas entre as normas de 

direito interno e de direito internacional passaram a reclamar maior atenção38, fato que se alastra 

até os dias de hoje, sobretudo, ante a ausência de harmonia entre os ordenamentos jurídicos dos 

Estados.  

Cada país adota sua forma de internalizar os tratados aderidos e de compatibilizá-los 

com a legislação interna, visando impacto mínimo no Direito Interno. Sendo assim, no Brasil, 

para integrar o arcabouço normativo interno e, consequentemente, produzir efeitos na ordem 

 
35 “Art. 21. Compete à União: I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 

internacionais; (...)”. BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 27 de março de 2020. 
36 “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)VII - manter relações com Estados 

estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;(...)” Ibid. 
37 Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, 

acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
38 RANGEL, Vicente Marotta. Direito e Relações internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000. p. 131. 



15 

 

 

doméstica, os tratados devem ser ratificados pelo Estado, promulgados e publicados no diário 

oficial da União39.  

 Atentando-se ao que dispõe a LINDB40, o tratado como lei nova, quando versar sobre 

disposições diversas das já existentes, não dá causa a qualquer alteração na legislação anterior, 

porém um tratado internalizado não está suscetível de revogação por lei posterior, posto que a 

não observação do texto aderido nos tratados acarreta a responsabilidade internacional do 

Estado41.  

 Diante de cenários como esse, o professor Paulo de Barros Carvalho (2019), com base 

na teoria comunicacional do Direito, ou seja, da premissa que o direito positivo se apresenta na 

forma de um sistema de comunicação, afirma que no plano de normas jurídicas é possível se 

deparar com normas que se contradizem e que têm sua aplicabilidade questionada. 

 Dessa forma, havendo dúvidas durante o processo interpretativo das normas 

conflitantes, nos deparamos com uma antinomia, que nada mais é do que conflitos de normas 

existentes durante o processo de interpretação legal. 

As antinomias normativas podem ser aparentes, sendo solucionada aplicando-se os 

critérios hierárquicos, cronológicos e da especialidade, ou reais, solucionadas pelo intérprete 

autêntico por meio de analogia, costumes e princípios gerais do Direito.42
 

 Assim, apesar do aparente conflito entre as normas que regulam a mesma matéria, como 

o caso das normas tributárias de incidência e isenção, o interprete autêntico, utilizando-se da 

analogia, do costume e dos princípios gerais do Direito, pode apresentar uma solução que 

compatibilize a aplicação de ambas as normas, de forma a proporcionar a coexistência de 

normas antinômicas. 

 Para o Ministro Celso de Mello, conforme depreende-se do HC 77.631-5/SC, há a 

possibilidade de uma lei posterior derrogar “normas de um tratado internacional, pois, do 

contrário, estar-se-ia inviabilizando, ‘com manifesta ofensa a supremacia da Constituição (...), 

 
39 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

2019, p. 484. 
40 “Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o A 

lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 

regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 

especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. (...)”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm Acesso em: 27 março 2020. 
41 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. op.cit., p. 87. 
42VARELLA, Silvia Bittencourt. As Antinomias Aparentes no Direito. Disponível em :< 

https://jus.com.br/artigos/22752/as-antinomias-aparentes-no-direito> Acesso em: 20 abril 2020. 
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o próprio exercício, pelo Congresso Nacional, de sua típica atividade político-jurídica 

consistente no desempenho da função de legislar”.43  

 Nessa abordagem, referente à hierarquia entre leis internas brasileiras e tratados 

internacionais comuns, não há, na Constituição Federal Brasileira, dispositivo que verse sobre 

a matéria, porém o Supremo Tribunal Federal se posiciona adotando a possibilidade do 

chamado treaty override, ou seja, para a Suprema Corte, um compromisso internacional pode 

vir a perder vigência em virtude da edição de lei posterior que com ele conflite, haja vista que, 

uma vez formalizado, o tratado internacional passa a ter força de lei ordinária, o que possibilita 

que este revogue disposições em contrário44, ou ser revogado por lei posterior, sob o prisma de 

que disposições externas não devem ter o condão de modificar a ordem jurídica interna, ou, de 

certa forma, vir a prejudicar a soberania do Estado e a autonomia interna dos entes. 

 Assim, para resolver os conflitos entre tratados internacionais e as leis internas existem 

duas soluções plausíveis: A primeira é dar prevalência aos tratados internacionais face ao direito 

interno infraconstitucional, ou seja, havendo conflito entre as normas, em virtude de seu caráter 

internacional, prevalece o tratado, o que, em se tratando de matéria tributária, a luz do Artigo 

98 do CTN, é o entendimento atual, eis que, a partir do critério de especialidade, o STJ, no 

intento de afastar antinomias aparentes entre os tratados internacionais que versem sobre 

matéria tributária e a legislação doméstica, estabelece prevalência dos tratados por se tratarem 

de regra especiais de tributação; Ou, conforme entendimento adotado pelo STF, aplicar o 

tratamento paritário entre as leis federais e os tratados internacionais, sob exceção daqueles que 

versem sobre os Direitos Humanos.   

 Ocorre que, o entendimento do STF parece não considerar a repercussão internacional 

quando aplicado o tratamento paritário entre as normas, eis que, ao admitir que um tratado perca 

vigência em virtude de lei posterior conflitante, abre-se margem para que um tratado seja 

revogado unilateralmente por um dos Estados-partes do acordo, o que, em tese, não se faz 

plausível prosperar.  

 Diante disso, surge o questionamento: a partir do momento em que são inseridos na 

esfera do direito interno, seria plausível, ou não, determinar que os tratados internacionais sigam 

todas as diretrizes que permeiam a legislação brasileira? Isto pois, por mais que passem a 

integrar o direito interno, os efeitos das normas internalizadas estarão no âmbito das relações 

exteriores, de Estado com Estado e/ou com organizações internacionais.  

 
43 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

2019, p.490. 
44 Ibid., p.488. 
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 Assim, na tentativa de solucionar eventuais conflitos existentes entre os Tratados e 

Norma de Direito Interno, vislumbra-se a construção de duas teorias: dualista e monista, onde 

discute-se o Direito Internacional e o Direito interno como duas ordens jurídicas distintas e 

independentes (teoria dualista) ou, ao contrário, se são dois sistemas que derivam um do outro 

(teoria monista). 45 

 Em relação à teoria monista, o tratado, assim que firmado, passa a fazer parte do 

ordenamento jurídico do Estado signatário, ressaltando-se divergência quanto sua supremacia 

perante o direito interno ou o “pressuposto de que é a Constituição do Estado signatário que dá 

validade à execução do tratado internacional.”46 

 No que tange à teoria dualista, as normas internas e as internacionais convivem em 

harmonia, em razão dos “campos de incidência perfeitamente diferenciados”, não podendo 

irradiar efeitos na ordem jurídica doméstica, sem que sejam aprovados pelo Congresso Nacional 

por decreto legislativo, ratificados por meio de decreto do executivo, promulgado pelo 

Presidente da República e, por fim, publicado no Diário Oficial da União.47  

 Diante do exposto, resta evidente que o posicionamento do Brasil sobre a questão 

exposta é dualista moderada, perante ao trâmite para a internalização de tratados internacionais. 

 

4.1 DOS TRATADOS INTERNACIONAIS E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO 

TRIBUTÁRIO  

 

 Para a doutrina tributária, os tratados e as convenções internacionais, que ganham status 

de sinônimos pela Convenção de Viena, são fontes formais principais.48 

 Neste sentido, o direito tributário brasileiro permite a aplicação ao direito interno dos 

tratados internacionais que versem sobre matéria tributária, desde que cumprido os requisitos 

para sua internalização. 

 É o que dispõe o artigo 98 do Código Tributário Nacional49, recepcionado pela 

Constituição Federal vigente, “atribuindo primazia aos tratados internacionais em matéria 

 
45 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

2019, p. 99. 
46 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 26. ed., São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 241. 
47 Ibid., 2013, p. 254. 
48 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. op.cit., p.151. 
49 BRASIL. Código Tributário Nacional – Tradicional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm> Acesso em 27 de março de 2020. 
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tributária sobre toda legislação tributária interna”50, ao dispor que “os tratados e as convenções 

internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela 

que lhes sobrevenha”. 

 Da leitura do dispositivo conclui-se que os tratados revogam a legislação interna e 

devem ser observados pela legislação superveniente. 

 Ocorre que, a supremacia dos tratados sobre a lei interna não significa, propriamente, 

revogação ou derrogação da norma interna pelo regramento internacional, mas apenas 

suspensão da eficácia que a lei interna atinge sobre determinada matéria. Portanto ressalva-se, 

desde já, a impropriedade da expressão “revogar” contida no dispositivo, que deve ser 

interpretado à luz do Princípio lex specialis derrogar generalis. 

 Este é o entendimento do STJ, exarado através do Recurso Especial nº 1.161.467 (2012) 

51, onde o Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho firmou entendimento no sentido de 

que a antinomia entre norma de convenção, que, conforme já disposto, equiparam-se aos 

tratados, e o direito tributário interno, resolve-se pela regra da especialidade, independente da 

lei interna ser posterior a internacional. 

 Todavia, o entendimento atual, sob certo ponto de vista, causa um engessamento nas 

disposições tributárias, quando leis ordinárias não podem se contrapor às disposições de um 

tratado internacional internalizado, o que retira dos entes políticos parte da autonomia para 

legislar sobre as matérias de competência atribuídas pela Constituição Federal. 

 Ademais, a mera conjectura de que o tratado sempre seria norma mais específica carece 

respaldo, haja vista a ampla possibilidade de uma lei interna posterior tratar da mesma matéria 

de forma mais específica, o que deixa o entendimento firmado pelo STJ obscuro e 

incontroverso. 

 A partir disso, iniciam-se alguns conflitos pertinentes ao campo de competência 

atribuído pela Constituição aos entes federados e ao exercício da soberania nacional, como é o 

caso da temática das isenções de tributos por meio de tratados.  

 

 

 

 
50 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

2019, p. 517. 
51 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.161.467/RJ, rel. Min. Castro Meira, DJE 01-06-

2012. Disponível em: 

<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%2

71161467%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%271161467%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja> Acesso 

em 01 de outubro de 2020. 
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5 DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E SUA APLICAÇÃO  

 

No sistema jurídico brasileiro, a competência para instituir e, consequentemente, isentar 

tributos, foi distribuída pela Constituição Federal entre os Entes da Federação. Isso decorre da 

estrutura estatal, que, por um viés político, buscou assegurar a autonomia de atuação e pleno 

exercício das competências atribuídas à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Tem-se assim que no plano da Constituição Federal não foram criados tributos, mas sim, 

normas de estrutura que disciplinam a atuação das pessoas que receberam do poder constituinte 

de aptidão para criar tributos. Desse modo, podemos afirmar que cabe a cada Ente Federado o 

poder de produzir normas de isenção relacionadas com os tributos de sua competência, sem 

ultrapassar os limites de suas atribuições.  

Assim, Ricardo Lobo Torres52 aborda a isenção como “autolimitação do poder fiscal, 

porque objeto de concessão do legislador”, bem como defende que ela ocorre no plano da norma 

e não no plano fático. 

Neste sentido, o artigo 175, do Código Tributário Nacional, classifica a isenção como 

hipótese de exclusão do crédito tributário.  

 A conceituação da figura da isenção não é simples, tampouco pacificada, pois decorrem 

de teorias diversas, que dissertam acerca do tema, porém a doutrina tradicional entende esse 

fenômeno jurídico como dispensa legal do pagamento de tributo devido, ou seja, para essa 

vertente, há o fato gerador, e, portanto, o nascimento da obrigação tributária, mas o pagamento 

é dispensado por norma isentiva.53 

 Outra vertente enxerga a isenção como hipótese de não incidência tributária legalmente 

qualificada. José Souto Maior Borges argumenta que “na isenção não há incidência da norma 

jurídica tributária e, portanto, não ocorre o nascimento do tributo”.54  

 Por fim, Paulo de Barros Carvalho55 afirma que “a regra de isenção investe contra um 

ou mais dos critérios da norma-padrão de incidência mutilando-os, parcialmente”.  

 Assim, Carrazza sintetiza a ideia de Paulo de Barros: “De modo que, em síntese, (...), 

isenção é a limitação do âmbito de abrangência de critério do antecedente ou do consequente 

 
52 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e tributário. 19ª ed., revista e atualizada, Rio de janeiro: 

Renovar, 2013, p.308. 
53 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 29. ed.  Revista, ampliada e 

atualizada até a EC n 72/2013. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 989. 
54 Ibid., p. 990-991. 
55 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. p. 

581. 
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da norma jurídica tributária, que impede que o tributo nasça.”56 Não existe, dessa forma, um 

consenso quanto ao conceito do fenômeno jurídico da isenção. 

 Há, portanto, a prevalência para este estudo do entendimento de determinadas hipóteses 

de incidência serem vistas pela norma isentiva, naquele momento, como não geradora de 

obrigação principal, pecuniária e, portanto, serem isentas de incidência, por um ou outro fator 

eleito, mas que em qualquer momento pode deixar de ser. 

Depreende-se, todavia, dessa temática, uma matéria relevante, além de um objeto de 

vários estudos e discussões jurídicas: a isenção de tributos estaduais e municipais por decreto 

legislativo internalizadores dos tratados internacionais ratificados. 

Neste sentido, Sacha Calmon Navarro aduz que a isenção pode ser classificada como: 

isenção heterônoma (heterolimitação) e isenção autônoma (autolimitação): 

 

As isenções são autonômicas e heterônomas quanto a fonte legislativa de onde 

promanam. Autonômica é a isenção concedida pelo Poder Legislativo de pessoa 

jurídica de Direito Público titulada pela Constituição pra instituir o tributo. Assim, 

quem pode tributar pode dispensar o tributo. Esta é a regra geral. Isenção heterônoma 

é a concedida pelo Poder Legislativo de uma pessoa jurídica de Direito Público que 

não tem competência para instituir o tributo objeto da isenção. 57 

 

Portanto, a isenção autônoma é aquela decorrente da competência tributária outorgada 

constitucionalmente aos Entes Federados, que lhes conferem poderes para tributar e, 

consequentemente, para isentar seus próprios tributos. Ao passo que, a isenção heterônoma é 

concedida por entidade política diversa daquela que detém a competência tributária58. 

Todavia, a heteronomia nas isenções é vedada, devendo prevalecer a regra afeta às 

isenções autonômicas59, eis que o artigo 151 da Constituição Federal cuida de limitações 

constitucionais ao poder de tributar dirigidos aos entes tributantes. 

Neste sentido, relembra Hugo de Brito Machado (2017) a existência de limitações ao 

poder de tributar direcionadas apenas à União, porém, quando se trata de isenção por meio de 

tratado internacional que envolve tributos dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 

a vedação disposta no artigo 151, inciso III, entra em voga, haja vista que sua redação veda a 

União de conceder isenções de tributos estaduais e municipais. 60. 

 
56 CARRAZZA, op. cit., p. 995. 
57 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, 

Forense, 2012, p. 306 
58 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 9. Ed – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 354 
59 Ibid., p. 355 
60 “Art. 151. É vedado à União:   III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios.”. BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 27 de março de 2020. 
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Acerca desse assunto, verifica-se inúmeras controvérsias que geram distintas correntes 

doutrinárias, conforme passa-se a seguir dispor.  

 

 

6 A ISENÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS POR MEIO DE 

TRATADOS INTERNACIONAIS: VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ISENÇÃO 

HETERONOMA   

 

 Como já foi mencionado, o Estado brasileiro pode ser visto sob dois âmbitos: externo e 

interno. Externamente como República Federativa do Brasil e internamente com a divisão dos 

entes políticos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios.61 

 Nesse cenário, figura o Presidente da República como representante da República 

Federativa e como autoridade máxima no âmbito da União, gerando, essa dupla atuação, certa 

confusão quando o assunto é a isenção de tributos estaduais e municipais por meio de decreto 

legislativo internalizador de tratados internacionais, posto que uma vertente doutrinária entende 

que o ente externo não pode se abster das disposições constitucionais em sua atuação, assim 

como os entes internos. 

 A Constituição Federal versa sobre as limitações ao poder de tributar, vedando a prática 

de determinados atos pelos entes da federação. O artigo 151 abarca algumas dessas limitações, 

principalmente em seu inciso III, ao tratar das isenções heterônomas. 

 Ressalva-se, portanto, que a isenção heterônoma é a proibição, para a União, de 

“instituir isenção de tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e dos 

Municípios”.62Assim, veda-se à União e, em interpretação extensiva aos Estados, a intervenção 

em matéria de isenção quanto aos tributos de competência alheia a sua. 

 Em suma, paira a discussão acerca da capacidade isentiva dos tratados internacionais, 

introduzidos por decreto executivo, em face dos tributos de competência estadual e municipal 

em relação à limitação ao poder de tributar, instituída pela Constituição Federal por meio do 

artigo 151, com destaque ao inciso III, que expõe sobre a isenção heterônoma e sobre sua 

 
61 LIMA, Maria Cecília Cavalheiro. Isenção de Tributos Estaduais e Municipais Concedida pela União Através 

de Tratados Internacionais. Disponível em: <https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Maria-

Cec%C3%ADlia-Cavalheiro-Lima-Isen%C3%A7%C3%A3o-de-tributos-estaduais-e-municipais-concedida-

pela-uni%C3%A3o-atrav%C3%A9s-de-tratados-internacionais.-A-posi%C3%A7%C3%A3o-do-Supremo-

Tribunal-Federal-sobre.pdf> Acesso em: 06 março 2020. 
62BRASIL. Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 27 de março de 2020. 
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aplicabilidade e dever de obediência pelo ente externo, uma vez que, para o direito interno, a 

competência para tributar implica na competência para isentar.63  

A capacidade de conceder isenção é atribuída a cada ente em consonância com a 

competência recebida para legislar acerca dos tributos de sua alçada. Conforme tratado 

anteriormente, o artigo 151, inciso III da Constituição Federal veda a possibilidade, por parte 

da União, em isentar tributos além da sua competência. 

Ocorre que, essa norma é questionada no âmbito dos tratados internacionais que versam 

sobre isenção tributária que venham a dispor sobre tributos estaduais e municipais, 

primeiramente, pois pairam dúvidas quanto a atuação externa do Estado, na figura do Presidente 

da República, se esta é uma atuação da União ou do Estado brasileiro como República 

Federativa. 

Ainda, questiona-se quanto ao dever de obediência e da observação disposta na 

Constituição pelo representante da República no momento de aderir e ratificar tratados 

internacionais, em específico os de matéria de isenção, uma vez que implica questionamentos 

internos. 

Neste sentido, duas são as correntes doutrinárias que divergem sobre o tema. Há aquela 

que concorda com o dever de observação da vedação heterônoma trazida pela Constituição 

Federal, defendendo a autonomia dos entes internos. Enquanto há a corrente doutrinária cuja 

defesa relaciona-se com a não relevância da vedação heterônoma nos tratados internacionais, 

haja vista que, nesse momento, a atuação é da República Federativa do Brasil e não do ente 

interno União.64 

Sendo assim, para a primeira corrente, não é possível que os tratados internacionais que 

isentam tributos dos Estados e Municípios tenham validade no Brasil, pois estariam ferindo a 

Constituição Federal ao invadirem a competência dos entes da federação. 

Para a segunda corrente, todavia, a vedação constitucional não é aplicável, pois se trata 

de uma vedação direcionada à União e, no momento de adesão a um tratado internacional, a 

atuação é da República Federativa do Brasil enquanto ente externo. 

 
63 LIMA, Maria Cecília Cavalheiro. Isenção de Tributos Estaduais e Municipais Concedida pela União Através 

de Tratados Internacionais. Disponível em: <https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Maria-

Cec%C3%ADlia-Cavalheiro-Lima-Isen%C3%A7%C3%A3o-de-tributos-estaduais-e-municipais-concedida-

pela-uni%C3%A3o-atrav%C3%A9s-de-tratados-internacionais.-A-posi%C3%A7%C3%A3o-do-Supremo-

Tribunal-Federal-sobre.pdf> Acesso em: 06 março 2020. 

 
64 SILVA, Mariana Campos Appel da. A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ISENÇÕES DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM TRATADOS INTERNACIONAIS. Disponível em: < 

www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791> Acesso em: 07 de abril de 2020. 
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Esse é o entendimento também adotado pela doutrina e jurisprudência do STF, que 

entende pela possibilidade de concessão de isenção de tributos estaduais e municipais pela via 

do tratado internacional, eis que, como é cediço, a União como pessoa jurídica de direito interno 

se difere da República Federativa do Brasil como pessoa jurídica de direito externo, esta sim 

sujeito de direito na ordem internacional, passível de celebrar tratados internacionais. 

Desta forma, o Presidente da República firma tais acordos em nome da República à 

frente dos interesses soberanos da nação, e não na defesa de seus restritos propósitos como 

pessoa jurídica de direito interno, o que, por si só, assegura que a concessão da isenção na via 

do tratado não se sujeita à vedação da concessão de isenção heterônoma65 

Neste sentido, em 2007, o STF ratificou que “o Presidente da República não subscreve 

tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que descaracteriza a existência 

de uma isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição” (RE 229.096/RS, 

Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, rel. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, j. em 16-08-2007) 66 

 É certo que são muitos fatores e interesses que permeiam o tema. Contudo, no aspecto 

do direito, devendo os entes da federação, os órgãos, as autarquias, entidades e demais entes 

componentes do Estado, estar sempre em consonância ao regido pela Constituição Federal, vista 

como norma jurídica de superior hierarquia, o representante da República, em negociações 

internacionais e o Congresso Nacional ao realizar análise para a aprovação da ratificação e para 

a internalização do texto de um tratado, também possuem o dever de observar e atender aos 

ditames da Constituição Federal. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Sobre o direito tributário pairam diversas discussões devido as suas especificidades em 

relação aos demais ramos do direito, dentre elas, as que versam sobre as isenções heterônomas, 

o artigo 98 do Código Tributário Nacional e, em especial, os tratados internacionais em matéria 

tributária. 

Desse modo, muito embora o entendimento já pacificado no sistema judiciário 

brasileiro, as isenções heterônomas ainda são objeto de estudo e abordagens doutrinárias que 

levantam questionamentos sobre a representação da União na esfera internacional do país, bem 

 
65 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 9. Ed – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 356. 
66 Ibid., p.356-358. 
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como das consequências dessa atuação no cenário interno sob o prisma da Constituição Federal, 

entre outros. 

Assim, as informações abordadas no presente artigo demonstram que é imprescindível 

perceber o Estado como pessoa jurídica de direito interno, atuante como ente da federação – 

União, Estado, Distrito Federal e Municípios - autônomo, e o Estado enquanto pessoa jurídica 

de direito externo, representante da República Federativa do Brasil, composta pelos entes 

federativos em unicidade, para que então se delimite as suas atribuições e competências. 

Assim, após esmiuçada análise da composição e organização do ordenamento jurídico 

brasileiro, dissipam-se as obscuridades acerca da isenção concedida por meio de tratados 

internacionais, haja vista que será a República Federativa do Brasil parte em tratado 

internacional e não a União, ente federado daquela, o que confere, portanto, a possibilidade de 

concessão de isenção de tributos estaduais e municipais por meio de tratados internacionais. 

Desse modo, no momento da adesão a um tratado internacional, que coloca ao país uma 

responsabilidade de âmbito internacional, a pessoa que atua é a República Federativa do Brasil, 

figura que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não está subordinada à 

vedação trazida pela Constituição Federal, que se impõem, tão somente, aos entes que integram 

a federação como entes autônomos. 

Dessa forma, entende-se aqui pela possibilidade do Estado brasileiro conceder isenções 

relativas a tributos de competência de seus entes tributantes, isso porque, além da distinção 

imprescindível entre a República Federativa do Brasil e a União, afastando-a como parte em 

um tratado internacional, deve-se observar ainda que o Estado-parte em um tratado tem consigo 

o permissivo constitucional para, em nome do interesse nacional, conceder isenções nesse 

instrumento, relativas aos Estados (federados), ao Distrito Federal e aos Municípios nele 

compreendidos. 

Em vista disso, quando o Estado brasileiro concede isenções por meio de tratados 

internacionais, ele está agindo de acordo com normas constitucionais, respeitando o princípio 

federativo, que permite a repartição de competências, sendo que tais isenções não são 

heterônomas, mas sim autônomas, consistentes em autolimitação do poder de tributar, pois 

quando tratamos de concessão de isenção tributária, não se aplica a vedação do art. 151, III, da 

CF/88. 

Dito isto, observa-se que o direito tributário possui uma relação diferente com os 

tratados internacionais em matéria tributária, uma vez que atribui poder aos tratados e às 

convenções internacionais para revogarem ou modificarem a legislação tributária interna, 
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quando expressamente previstos, no que colidirem, seja em virtude do caráter da especialidade 

ou da hierarquização. 

Ademais, comportando o direito positivo à vigência de normas contrapostas, uma vez 

que não haja previsão expressa de revogação ou modificação da legislação interna por aquela 

internalizada, caberá ao intérprete autêntico solucionar antinomias pelos critérios da 

especialidade, hierarquia, entre outros estabelecidos pelo próprio sistema jurídico.  

Para que os tratados produzam efeitos na esfera do direito interno, eles devem obedecer 

ao sistema adotado pelo Brasil para a internalização que consiste na aprovação pelo Congresso 

Nacional por decreto legislativo, além da promulgação e publicação pelo Presidente, por meio 

de decreto presidencial, o qual confere vigência e permite sua aplicação no ordenamento 

jurídico brasileiro. 
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