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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a 

que temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que todos os nossos produtos são tutelados pela legislação civil (como a 

Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do 

Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos!  
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LEGENDA 

 

 

 

IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS 
 

As imunidades tributárias são hipótese de não incidência tributária 

constitucionalmente qualificadas. Ou seja, são situações previstas NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL de exoneração tributária. Quando houver uma previsão de não incidência de 

tributo em determinada situação fática, na Constituição, será sempre uma 

IMUNIDADE. 

O constituinte elegeu determinadas coisas e pessoas sobre as quais não irá 

incidir tributo, tendo em vista algum vetor axiológico (por exemplo, há a imunidade 

dos templos de qualquer culto por conta da liberdade de culto e de crença, 

homenageada na Constituição; não incidem impostos entre as entidades públicas por 

conta da Federação, que também é assegurada pela Constituição). 

Olha o conceito de imunidade tributária dada pelo Eduardo Sabbag: Norma 

constitucional de exoneração tributária, que, justificada no conjunto de caros valores 

proclamados na Carta Magna, inibe negativamente a atribuição de competência 

impositiva e credita ao beneficiário o direito público subjetivo de ‘não incomodação’ 

perante o ente tributante1. 

 
1 SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário. 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 298 . 

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STJ

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STF

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando de QUESTÕES DE CONCURSO
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Pode haver uma imunidade fora do texto constitucional? Não! Repito: as 

imunidades só podem estar previstas na Constituição, não podendo ser materializadas 

em leis, decreto ou qualquer outra norma infraconstitucional. 

A imunidade é a face negativa da norma de competência tributária . Pode ser 

denominada de “norma de incompetência tributária”. A norma de imunidade convive 

com a norma de competência tributária (e as duas estão na Constituição, no mesmo 

patamar), só que uma é a face negativa da outra. Veja-se que a competência tributária 

é o poder de criar o tributo; a norma de imunidade, por sua vez, impede a criação do 

tributo sobre determinadas pessoas e coisas. 

ATENÇÃO! 

Se a norma tem sede constitucional, trata-se de norma de imunidade (também 

chamada de norma imunizante, imunitória ou imunizadora); se a norma tem sede 

infraconstitucional, ela poderá ser uma norma de isenção (também chamada de norma 

isentante, isentiva ou isencional). Estudaremos as isenções mais à frente do nosso 

curso. 

Embora o efeito prático seja o mesmo em ambas as figuras (pois ambas 

acarretam o não pagamento de tributo), isenção e imunidade não se confundem, 

tendo esta sede constitucional e aquela sede infraconstitucional. Ademais, do ponto 

de vista axiológico, os valores considerados pela Carta Magna para prever uma norma 

imunizante são muito mais relevantes do que os valores levados em conta pelo 

legislador infraconstitucional na norma isentiva. E é possível sentir a diferença de 

densidade valorativa entre as normas de imunidade e de isenção. Exemplo: a já 

mencionada imunidade dos templos de qualquer culto protege o relevantíssimo valor 

da liberdade de crença e de culto; enquanto uma isenção, por exemplo, de ICMS sobre 

um determinado produto, embora também seja relevante, claramente não tem a 

mesma densidade axiológica da referida imunidade. 

Há três dispositivos na CF/88 que trazem a equivocada expressão “são isentas 

de” quando se referem a imunidades, conforme, inclusive, entende o STF, o STJ e a 
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doutrina majoritária. É que, repitamos, se está na CF e exonera de tributo, é 

imunidade, e não isenção. Veja os dispositivos abaixo: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 195. (...) 

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social 

as entidades beneficentes de assistência social que 

atendam às exigências estabelecidas em lei. 

Art. 184. (...) 

§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e 

municipais as operações de transferência de imóveis 

desapropriados para fins de reforma agrária. 

Art. 5º (...) 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-

fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

Só um alerta: como já vimos, as custas judiciais têm natureza de taxa e é por 

isso que estão incluídas aqui nessa previsão de imunidades, a despeito de se usar a 

expressão isenção no texto constitucional. 

As normas imunizantes estão ESPALHADAS NA CONSTITUIÇÃO, sendo possível 

encontrá-las em diferentes trechos da Carta Magna. O presente estudo abordará, 

principalmente, o art. 150, VI, da CF/88, por ser o dispositivo mais robusto sobre o 

tema, mas a matéria está espalhada pelo texto constitucional. 
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A redação de tais dispositivos espalhados pela Constituição nem sempre utiliza 

a expressão “são imunes”, asseverando, muitas vezes, que determinado tributo 

simplesmente não incide (e não incidência constitucionalmente qualificada é 

imunidade, conforme registrado acima). 

Exemplos de imunidades espalhadas pela CF/88: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 149. (...) 

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio 

econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de 

exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 

de 2001) 

Art. 156. (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou 

direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a 

atividade preponderante do adquirente for a compra e 

venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil; → como se vê, essa norma de 

imunidade é ressalvada na parte final do dispositivo. Ora, 

se se trata de ressalva em norma de imunidade, significa 

que, em tal hipótese, o tributo incidirá. Ainda, observe -se 

que esse dispositivo, QUE PREVÊ UMA IMUNIDADE, 

também não utiliza a expressão “são imunes a”, mas sim 
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a expressão “não incide”. Assim, se nas operações citadas 

no dispositivo, houver transferência de bem imóvel, o 

ITBI não incidirá, a menos que fique caracterizada a 

exceção prevista no texto em questão. 

 

Ficou claro, então, que as imunidades são as previsões de não incidência de 

tributos qualquer que tenha sido o nome ou expressão utilizada pelo legislador 

constituinte, não é? Essa é a premissa básica para que possamos seguir no estudo das 

imunidades mesmo. 

As principais previsões de imunidades constam no art. 150, VI, da CF: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (...) 

VI - instituir impostos sobre:   

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto;   

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão.   

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no 

Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de 

autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por 
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artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou 

arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de 

replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. 

(Incluída pela EC n. 75/2013) 

 

Sempre que tratarmos das imunidades, lembre-se de uma coisa: todas elas são 

definidas com aquele vetor axiológico que falamos acima e isso tem sido bastante 

utilizado pela jurisprudência para definição dos limites e alcance das imunidades. 

Então, tenha bastante atenção ao bem jurídico tutelado ou que se busca alcançar com 

a imunidade, pois os tribunais superiores, notadamente o STF, têm se utilizado desses 

vetores para fixação de seus entendimentos. Sabendo disso, às vezes você pode até 

não conhecer determinado entendimento jurisprudencial, mas já terá uma noção de 

como provavelmente seria a posição da jurisprudência. 

As imunidades previstas no art. 150, VI, da CF são exaustivas? Não. O 

dispositivo diz “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte”, o que 

mostra que essas garantias não são exaustivas, mas exemplificativas. 

O dispositivo legal prescreve que a vedação se refere à instituição de 

IMPOSTOS. Pode-se perceber que não foi utilizada a expressão “são imunes”, mas, 

sendo uma vedação de instituição de tributo prevista na Constituição, trata-se de uma 

IMUNIDADE. Essa imunidade do art. 150, VI, da CF/88 é para IMPOSTOS. Os demais 

tributos incidem normalmente em face das entidades e fatos imunes previstos no art. 

150, VI, da CF/88. Assim, se a questão da prova se referir a esse dispositivo como 

imunidade de tributo, ela estará errada, pois essa imunidade é apenas de impostos . 

Note-se que não é possível cobrar imposto do Estado, mas é possível cobrar 

taxa e contribuição de melhoria, pois estas duas últimas são tributos bilaterais, estão 

ligados a uma bilateralidade, a uma contraprestação. Portanto, a relação jurídica que 

justifica a exigência de taxa é completamente diferente da relação jurídica que justifica 

a cobrança de imposto (o qual é um tributo que não está ligado a uma bilateralidade, a 

uma contraprestação). A cobrança de taxa e de contribuição de outro Governo é 
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possível, porque há bilateralidade na relação em questão; enquanto o imposto é um 

tributo sem causa (não há contraprestação/bilateralidade), de modo que, se fosse 

cobrado imposto, acabaria havendo possível hierarquização entre as pessoas políticas 

(daquele que cobra em relação àquele de quem se cobra), o que não se admite, pois os 

entes políticos são parificados, em virtude da Federação (federalismo de equilíbrio, 

federalismo de cooperação). 

Veja, então, o que é simples, mas alguns alunos costumam errar por simples 

falta de atenção. É possível que a União cobre taxa do Estado? Sim. É possível que o 

Município cobre taxa da União? Sim. 

Conforme entendimento do STF, no RE 831.381 AgR, julgado em 09/03/2018, a 

imunidade tributária recíproca do art. 150, VI, “a”, da CF não se estende a outras 

espécies tributárias.  

As imunidades tributárias representam, portanto, limitações constitucionais ao 

poder de tributar. Isso é indubitável. Afinal, se estamos falando da face negativa da 

competência tributária, se estamos falando de hipóteses constitucionalmente 

qualificadas de não incidência tributária, estamos diante das limitações do pod er de 

tributar do Estado. O gozo ou fruição de imunidades, como veremos ao longo desta 

aula, em diversas situações deve atender a alguns requisitos, que podem vir previstos 

em lei. 

A pergunta que te faço é: é possível que medida provisória editada nos termos 

da CF (respeitando os requisitos de urgência e relevância) regule os requisitos para 

fruição de uma imunidade? A resposta está nas nossas aulas anteriores. 

O STF entende que a lei complementar deve prever os requisitos para o gozo 

de imunidade (Plenário. RE 566622/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 

23/2/2017). 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 146. Cabe à lei complementar: (...) 

 II - regular as limitações constitucionais ao poder de 

tributar; 

 

Onde tem lei complementar não cabe medida provisória. 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA 

 

Essa imunidade funciona como um instrumento de preservação e calibração do 

pacto federativo, impedindo que os impostos sejam utilizados como instrumento de 

pressão indireta de um ente sobre outro (Min. Joaquim Barbosa). Não podem os entes 

federados instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Por 

isso, trata-se da chamada imunidade recíproca ou intergovernamental. 

O bem jurídico tutelado pela norma imunizante é a preservação do pacto 

federativo. Busca-se preservar a isonomia entre as pessoas políticas. Esse foi o valor 

que motivou o constituinte a estipular essa zona de intributabilidade mútua.  A 

imunidade tributária recíproca possui status de cláusula pétrea porque ela é um 

instrumento de proteção da forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CF/88). 

Eduardo Sabbag fala que o que justifica essa imunidade é a Federação  e 

menciona a ausência de capacidade contributiva das pessoas políticas, porque os 

entes, patrimonialmente, não tem um signo presuntivo de riqueza passível de ser 

atingido, uma vez que o que é do ente político, na verdade, não é dele, mas sim do 

povo, da população, da sociedade.  
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Município de Campo Grande/MS, realizado em 

2019, pela Banca CESPE, considerou-se CORRETA a afirmativa no sentido de que as 

imunidades recíprocas são limitações constitucionais ao poder de tributar e têm 

status de cláusulas pétreas. 

 

Não pode o Estado cobrar IPVA de veículos pertencentes a Municípios; 

Municípios cobrarem IPTU relativamente à propriedade de prédio pertencente à 

União; a União cobrar imposto de renda relativamente a rendimentos de outro ente 

político. 

A imunidade abrange os impostos que incidem sobre patrimônio (IPTU, IPVA 

etc.), renda (IR) e serviços (ISS). 

O que o STF acha dessa limitação: a proteção deve ser ampla quanto aos tipos 

de impostos (exemplos: II e IOF, que aparentemente teriam ficado de fora do rol de 

imunidades, também podem ser afastados, ainda que não se enquadrem no rol 

classificatório). A alínea “a” refere-se apenas a patrimônio, rendas e serviços 

(resultado da adoção da sistemática do CTN, que separa os impostos em impostos 

sobre serviços, impostos sobre rendas etc.). O IOF, por exemplo, não incide sobre 

patrimônio nem renda nem serviço. Isso significa que pode a União cobrar IOF, por 

exemplo, de um município? Evidentemente, não, pois o vetor axiológico que motiva a 

imunidade recíproca permanece presente. Logo, ainda que o imposto não faça parte 

do rol, ele deve ser englobado pela regra imunizante, pois assim manda o seu vetor 

axiológico (não se pode amesquinhar a regra imunizante com base em meras regras 

classificatórias). 

Um importante caso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal com base no 

entendimento acima apontado, no sentido de que o Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) está diretamente ligado à realização e à efetividade de uma das 

mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em 

consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no 

artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da 
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pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais (RE 928902, 

Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 

PUBLIC 12-09-2019). 

No Tema 884 do STF, fixou-se a seguinte tese: Os bens e direitos que integram 

o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, 

criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 

150, VI, “a”, da Constituição Federal. 

A tese deflui da ideia de que se cumpre o vetor axiológico da imunidade 

tributária recíproca, uma vez que há prestação de serviço público essencial, sendo a 

Caixa Econômica Federal instrumento para consecução do fim previsto pela União (não 

há atividade econômica da empresa pública, portanto). Tanto é assim que os recursos 

são oriundos da União e, caso haja saldo positivo ao final das vendas das moradias, 

esse saldo também revertido para a União. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Município de Contagem/MG, realizado em 2019, 

pela Banca FUNDEP, considerou-se CORRETA a afirmativa no sentido de que com 

interpretação extensiva, o Supremo Tribunal Federal não se limita a assegurar a 

imunidade tributária de impostos que incidem sobre renda, patrimônio e serviços, 

sendo um exemplo o reconhecimento do direito no caso do IOF, imposto sobre 

operações financeiras, para os municípios. 

 

Ótima questão para provas da advocacia pública federal!  

Vejamos mais um aspecto interessante da imunidade tributária recíproca. 

Imagine que determinado imóvel seja comprado pela União em 2019, mas ele tenha 

débitos de IPTU de 2016 e 2017. No momento em que o Município cobrar esse débito, 

é possível que a cobrança seja efetivada contra a União ou se aplica aqui a imunidade? 

Para responder, primeiro, veja como funciona a regra de responsabilidade por 

sucessão no CTN: 
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CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo 

fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse 

de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela 

prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 

contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos 

respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a 

prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta 

pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. 

 

Acontece que, nesse caso, a responsabilidade da União pelo pagamento do 

IPTU não será afastada pois a norma imunizante, como dissemos em sua conceituação, 

impede que haja o fato gerador da obrigação tributária, mas não tem o condão de 

dispensar o beneficiado pela imunidade do pagamento do tributo cujo fato gerador 

tenha de fato ocorrido. É o que ocorre na responsabilidade tributária. A norma 

imunizante não tinha como atuar no momento da ocorrência do fato gerador, porque 

o imóvel não era público. A obrigação tributária já surgiu, portanto. Sendo o 

adquirente do imóvel um ente político, não é possível que haja aí uma aplicação de 

imunidade retroativa, pois isso faria com que ela se transmudasse em isenção. 

A questão que se põe é sobre o aspecto temporal de atuação das imunidades: 

elas impedem a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Se o fato gerador 

ocorreu anteriormente, isso foge do espectro de alcance das normas de imunidade. 

Para o STF, a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das 

obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da 

sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). (RE 599176, Relator(a):  

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-

10-2014) 
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Quando analisamos o rol classificatório, que se refere a impostos sobre 

patrimônio, renda e serviços, foi visto que o STF entende que a imunidade deve ser 

interpretada amplamente, abrangendo todos os impostos que onerem as ent idades 

imunes. Isso, no entanto, não se aplica em sua plenitude ao ICMS e ao IPI, por serem 

impostos indiretos (isto é, impostos em relação aos quais, por sua natureza, o ônus 

financeiro é transferido ao consumidor final da mercadoria/bem). Assim, em relação 

aos impostos indiretos, há a pessoa que vende a mercadoria e alguém que compra a 

mercadoria e, pelo fenômeno da translação, suporta o encargo do tributo. Este é o 

contribuinte de fato; aquele, o contribuinte de direito. 

Imagine-se uma prefeitura que compra um carro, o qual, como se sabe, vem 

com o ICMS e o IPI embutidos, os quais não são alcançados pela imunidade, devendo 

incidir normalmente, pois, segundo o STF, para saber se a imunidade incide, é 

necessário considerar o contribuinte e aquele que realiza o fato gerador e, no máximo, 

o responsável tributário (que, no exemplo, nem está presente), que são os dois 

sujeitos passivos da obrigação tributária (para o STF, não existe a separação entre 

contribuinte de fato e de direito, que, segundo entende a Corte, são recursos muito 

mais didáticos do que fáticos). Assim, para o STF, a repercussão do ônus econômico 

não tem relevância na análise da imunidade. Logo, se quem vende o veículo é uma 

pessoa privada, ela realiza o fato gerador e a incidência tributária deve se dar 

normalmente. Mais dois exemplos: 

a) se a União comprar aviões para uso militar, haverá normal incidência do IPI 

e o valor do tributo realmente virá embutido no preço (repasse do ônus 

financeiro do tributo); 

b) o município, ao pagar a conta de luz, suporta a incidência do ICMS. 

Conclusão: quando a entidade imune aparecer como adquirente/consumidor, 

haverá a normal incidência dos impostos.  

E se o imóvel pertence a uma pessoa jurídica imune e é cedido a terceiro , que 

explora atividade econômica com fins lucrativos? Em tal caso, haverá a incidência do 

IPTU, conforme entendimento do Supremo no RE 601720, julgado em 19/04/2017. 
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E quando a pessoa jurídica de direito público adquire um veículo, mediante 

alienação fiduciária, é aplicada a imunidade tributária recíproca? Para o STF, aplica-se 

a imunidade, de modo que não haverá a incidência do IPVA sobre o veículo adquirido 

pela pessoa jurídica de direito público mediante contrato de alienação fiduciária . A 

alienação fiduciária é um contrato pelo qual uma das partes, normalmente um banco, 

possui a propriedade resolúvel do bem até o pagamento do empréstimo pela outra 

parte, a qual exercerá a posse direta sobre o bem. Para fins de tributação, a 

propriedade deve ser interpretada em sentido amplo para abarcar também a posse. 

Nesse sentido, mesmo no caso em que há alienação fiduciária e a posse é separada 

dos outros poderes inerentes à propriedade, deve-se observar a titularidade da 

posse direta, o que justifica a não incidência de IPVA quando o ente imune possui a 

posse direta do veículo2. 

Até aqui, tudo bem? Agora vamos ao que interessa e é cobrado nas provas, que 

é a extensão dessa imunidade a algumas situações fáticas específicas, normalmente 

relacionadas à previsão do art. 150, §§ 2º e 3º, da CF: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. (...) 

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias 

e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 

no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, 

vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 

decorrentes. 

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior 

não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, 

relacionados com exploração de atividades econômicas 

regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 

privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento 

de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o 

 
2 RE 727851 – 22/06/2020 (Repercussão Geral – Tema 685) (Info 985/STF). 
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promitente comprador da obrigação de pagar imposto 

relativamente ao bem imóvel. 

 

A imunidade tributária recíproca se estende às outras pessoas jurídicas de 

direito público, quais sejam, às autarquias e fundações públicas. A imunidade, no caso 

delas, no entanto, é um pouco distinta: para que haja a imunidade, é necessário que 

haja vinculação do patrimônio, renda ou serviço que está sendo alvo da imunidade 

com a finalidade essencial da entidade. Por outro lado, se a empresa pública ou 

sociedade de economia mista explorar atividade econômica, não irá gozar do benefício 

porque a ela deve ser aplicado o mesmo regime jurídico da iniciativa privada (art. 173, 

§ 1º, II, da CF/88). 

A União não está condicionada ao ônus de comprovar vinculação do bem 

tributado a uma finalidade pública, o que somente ocorre nos casos das autarquias e 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere à tributação do 

patrimônio, renda e serviços vinculados a suas finalidades essenciais. Esse 

entendimento está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, que tem 

se posicionado no sentido de reconhecer a imunidade recíproca constante do art. 

150, VI, a, da Carta Magna aos entes da administração direta e, somente no que 

refere ao alcance da imunidade recíproca às autarquias e fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público é que aparece a restrição concernente à vinculação do 

imóvel às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, na exata dicção da 

norma constitucional. [RE 635.012, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-2-2013, dec. monocrática, 

DJE de 14-2-2013.] = RE 475.268 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 22-2-2011, 2ª T, DJE de 

15-3-2011 Vide AI 172.890 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 5-3-1996, 2ª T, DJ de 19-4-

1996 

O julgado recorrido contempla a conclusão de que a União não está 

condicionada ao ônus de comprovar vinculação do bem tributado a uma finalidade 

pública, o que somente ocorre nos casos das autarquias e fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público no que se refere à tributação do patrimônio, renda e 

serviços vinculados a suas finalidades essenciais.  
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E de quem é o ônus da prova da não afetação do bem imóvel com o propósito 

autárquico?  

Para o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1696789/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 01/02/2018), cabe ao 

Poder Público o ônus de provar que o imóvel gerador do tributo, locado pela 

entidade autárquica a terceiros, não está afetado às suas finalidades institucionais 

para efeito de afastar a imunidade que aquela usufrui. 

Se a imunidade protege autarquias e fundações públicas, ficam de fora, 

evidentemente, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, as quais 

possuem personalidade jurídica de direito privado, de modo que, como regra, devem 

sofrer tributação normal (assim como as concessionárias de serviço público). 

Em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (ACO 1098, Rel. Min. Luís 

Roberto Barroso, julgada em 11/05/2020), destacou-se a seguinte controvérsia: a 

quem compete julgar ação proposta por Estado contra a União, que verse sobre 

imunidade tributária recíproca? 

Resposta: a competência é do STF. Isso porque o objeto da controvérsia abala 

de modo significante o pacto federativo, nos termos do art. 102, I, “f”, da CF. Nesse 

sentido decidiu a Suprema Corte, na ACO 1098, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada 

em 11/05/2020. Importante destacar que não é qualquer demanda que atrairá a 

competência do STF, pois há diferença entre conflito federativo e conflito entre entes 

federados. Este diz respeito ao mero aspecto subjetivo do processo, sendo certa a 

competência, em regra, do juiz federal de 1ª instância. Já aquele faz referência tanto 

ao aspecto subjetivo quanto ao equilíbrio do pacto federativo, o que se amolda ao 

caso em tela, haja vista se tratar de obrigação tributária. O precedente sob análise 

julgou caso envolvendo o cumprimento de obrigação tributária acessória instituída 

pela União por parte do Estado de Minas Gerais, em que o STF concluiu que a 

imunidade tributária recíproca não abrange as obrigações acessórias, mas sim os 

impostos. 
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Mas, e se essas pessoas jurídicas de direito privado prestarem serviço público? 

Isso é o que mais tem sido cobrado. 

 

Extensão da imunidade tributária recíproca às pessoas 
jurídicas de direito privado 
 

As pessoas jurídicas de direito privado (empresas públicas e sociedades de 

economia mista) distinguem-se das que exercem atividade econômica. 

Embora a CF/88 reconheça a imunidade recíproca apenas às pessoas políticas 

(administração direta), autarquias e fundações, a jurisprudência estende o benefício 

também às empresas públicas e às sociedades de economia mista, desde que 

prestadoras de serviço público. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca FUNDATEC, para Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, 

realizada em 2021, foi considerada CORRETA a alternativa no sentido de que a 

imunidade recíproca, que, nos termos da Constituição Federal alcança o patrimônio, a 

renda e os serviços dos entes políticos, bem como das suas autarquias e fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, também aproveita às empresas públicas 

prestadoras de serviços públicos. 

 

Veja tudo que já decidiu o STF quanto a esse tema: 

a) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço 

público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo por que 

está abrangida pela imunidade tributária recíproca: CF, art. 150, VI, a [RE 

407.099, rel. min. Carlos Velloso, j. 22-6-2004, 2ª T, DJ de 6-8-2004.]; 

APROFUNDAREMOS NA SITUAÇÃO DA ECT AINDA NESTA AULA 

b) É irrelevante para a definição da aplicabilidade da imunidade tributária 

recíproca a circunstância de a atividade desempenhada estar ou não sujeita 
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a monopólio estatal. O alcance da salvaguarda constitucional pressupõe o 

exame (i) da caracterização econômica da atividade (lucrativa ou não), (ii) 

do risco à concorrência e à livre-iniciativa e (iii) de riscos ao pacto federativo 

pela pressão política ou econômica. A imunidade tributária recíproca não 

se aplica à Petrobras, pois: trata-se de sociedade de economia mista 

destinada à exploração econômica em benefício de seus acionistas, pessoas 

de direito público e privado, e a salvaguarda não se presta a proteger 

aumento patrimonial dissociado de interesse público primário; a Petrobras 

visa à distribuição de lucros, e, portanto, tem capacidade contributiva para 

participar do apoio econômico aos entes federados; a tributação de 

atividade econômica lucrativa não implica risco ao pacto federativo [RE 

285.716 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 26-3-

2010.]; 

c) A imunidade tributária gozada pela OAB é da espécie recíproca (art. 150, 

VI, a, da Constituição), na medida em que a OAB desempenha atividade 

própria de Estado (defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado 

Democrático de Direito, dos direitos humanos, da justiça social, bem como 

a seleção e controle disciplinar dos advogados) [RE 259.976 AgR, rel. min. 

Joaquim Barbosa, j. 23-3-2010, 2ª T, DJE de 30-4-2010.]; 

d) As Caixas de Assistências dos Advogados prestam serviço público delegado, 

possuem status jurídico de ente público e não exploram atividades 

econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo. A Caixa de Assistência 

dos Advogados de Minas Gerais encontra-se tutelada pela imunidade 

recíproca prevista no art. 150, VI, a, do Texto Constitucional, tendo em 

vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a 

órgãos da OAB, de acordo com as finalidades que lhe são atribuídas por lei 

[RE 405.267, rel. min. Edson Fachin, j. 6-9-2018, P, DJE de 18-10-2018.]; 

e) A jurisprudência do STF entende que a sociedade de economia mista 

prestadora de serviço público de água e esgoto é abrangida pela 

imunidade tributária recíproca, nos termos da alínea a do inciso VI do art. 

150 da CF [RE 631.309 AgR, rel. min. Ayres Britto, j. 27-3-2012, 2ª T, DJE de 

26-4-2012.] 
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f) As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de 

saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da 

imunidade tributária prevista na alínea a do inciso VI do art. 150 da CF  [RE 

580.264, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, j. 16-12-2010, P, DJE de 6-10-2011, 

Tema 115.]; 

g) Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a Infraero faz jus 

à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF [ARE 638.315 RG, 

voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 9-6-2011, P, DJE de 31-8-2011, Tema 412.] 

h) Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em 

Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do 

capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra 

de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, 

unicamente em razão das atividades desempenhadas. [RG RE 600.867 SP, 

Min. Rel. Joaquim Barbosa, j. 22-8-2020, Tema 508.] 

i) As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de 

serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas 

privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias 

da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da 

Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como 

contraprestação do serviço (STF, RE 1320054, j. 06/05/2021 - Repercussão 

Geral – Tema 1140). 

Veja que a imunidade tributária recíproca tem sido estendida às empresas 

públicas e sociedades de economia mista com base no vetor axiológico da imunidade. 

O STF tem se pautado sempre na busca pela proteção do interesse público. Tem 

tomado por base sempre a caracterização e peculiaridade da pessoa jurídica no que 

concerne à sua finalidade pública. 

Entretanto, conforme posto acima no item “h”, em recente julgado do STF (RE 

600.867 SP) com repercussão geral (Tema 508), a Corte entendeu que a imunidade 

tributária recíproca não se estende à sociedade de economia mista com participação 

acionária negociada na bolsa de valores e que, inequivocamente, tal esteja voltada 

para a remuneração do capital de seus controladores e acionistas. No RE, a 
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) alegava que tinha 

direito à imunidade tributária recíproca para não recolher o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 2002 a 2004, cobrado pela 

Prefeitura de Ubatuba (SP). Entre outros argumentos, sustentava que sua atividade 

deve ser considerada serviço público não sujeito à exploração privada e que não atua 

com o objetivo de obter lucro. Nesse contexto, o Supremo baseou sua argumentação 

na MANIFESTAÇÃO DE RIQUEZA, de modo que atividades de exploração econômica 

destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares 

devem ser submetidas à tributação.  

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca CESPE, para Procurador do Estado da Paraíba, realizada em 2021, 

foi considerada CORRETA a alternativa no sentido de que a sociedade de economia 

mista cujas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores e que esteja voltada à 

remuneração do capital de seus controladores ou acionistas não tem direito à 

imunidade tributária recíproca. 

 

Temos que aprofundar um pouco mais sobre a situação dos Correios (ECT), 

mas, antes, há dois julgados que merecem apreciação em separado por serem mais 

recentes e estarem sendo bastante cobrados em provas: 

Para o STF (PLENÁRIO. RE 594015/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, JULGADO 

EM 6/4/2017), a imunidade tributária recíproca não se estende a empresa privada 

arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica 

com fins lucrativos. 

Está em jogo definir se a imunidade prevista na alínea a do inciso VI do art. 150 

da CF alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido a empresa privada 

que explora atividade econômica.  

Nesse sentido, mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado, por 

particular, em atividade de fins exclusivamente privados e com intuito lucrativo. Não 

há base a justificar o gozo de imunidade nos termos assentados pelo Tribunal de 
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origem. (...) Fixo a seguinte tese: “Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica 

de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo ”. 

[RE 601.720, voto do rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 19-4-2017, P, DJE de 5-9-2017, 

Tema 437.] 

Os julgados reforçam a ideia que estamos defendendo a todo o tempo: analisa-

se o fim da instituição, de seus atos ou serviços e, se forem públicos, concede-se a 

imunidade. A ideia é sempre a de que aquelas rendas, patrimônios e serviços servem à 

finalidade pública, sem que se tenha por intenção a atuação conco rrencial no regime 

privado nem o intuito lucrativo para enriquecimento dos agentes que tocam a 

empresa/sociedade. 

No caso da ECT, surgiram alguns questionamentos mais acirrados, porque a 

ECT, além das atividades que desenvolve de forma exclusiva, como é o caso da entrega 

de cartas, também realizam alguns serviços em concorrência com a iniciativa privada 

(ex: entrega de encomendas). Sobre isso, o STF (RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 12/11/2014) decidiu que a ECT goza de imunidade tributária recíproca 

mesmo quando realiza o transporte de bens e mercadorias. Assim, não incide o ICMS 

sobre o serviço de transporte de bens e mercadorias realizado pelos correios. 

3Sendo serviço postal, a ECT é obrigada a realizar mesmo para os lugares mais distantes do 

Brasil por se tratar de uma empresa pública. Assim, por exemplo, existentes localidades onde 

as empresas privadas não fazem entregas por não ser economicamente viável, os Correios, no 

entanto, têm o dever de entregar. A imunidade é uma forma de compensar tais peculiaridades. 

Além disso, esses serviços de transporte de bens e mercadorias constituem-se na maior fonte 

de arrecadação de recursos para os Correios e tais verbas são posteriormente destinadas a 

financiar os serviços postais menos rentáveis, como a entrega de cartas, que tem ainda hoje 

uma grande importância social. Desse modo, a imunidade tributária para a entrega de 

encomendas dos Correios é uma forma de conferir subsídio cruzado para os demais serviços 

postais. 

Em suma, as atividades exercidas pelos Correios sob regime concorrencial (ex: Sedex) acabam 

custeando as outras atividades desempenhadas sob o regime constitucional de monopólio 

 
3 https://www.dizerodireito.com.br/2015/01/correios-gozam-de-imunidade-tributaria.html 
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(privilégio), como é o caso da carta social (que custa apenas alguns centavos). Percebe-se, 

portanto, que esse modelo cruzado de financiamento dos Correios é a forma encontrada para 

tornar possível a integração nacional e dar exequibilidade ao direito básico do indivíduo de se 

comunicar com outras pessoas ou instituições pela via postal. 

Vale ressaltar que o STF, ao examinar a incidência ou não de IPTU nos imóveis da ECT, já tinha 

deixado claro que, para fins de imunidade tributária, é irrelevante que os Correios exerçam 

naquele imóvel, simultaneamente, atividades em regime de exclusividade e em concorrênc ia 

com a iniciativa privada. Isso porque, conforme já explicado, o serviço postal possui 

peculiaridades que justificam esse tratamento diferenciado (STF. Plenário. RE 601392, Rel. p/ 

Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013). 

 O STF já se posicionou no sentido de que a ECT goza de imunidade tributária 

mesmo naquelas atividades em que há concorrência com a iniciativa privada . Isso 

significa que não se pode estabelecer nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao 

serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica [RE 773.992, rel. min. Dias 

Toffoli, j. 15-10-2014, P, DJE de 19-2-2015, Tema 644]. Além disso, é irrelevante para 

definir a incidência ou não da imunidade tributária em favor da ECT o fato de ela 

exercer suas atividades em concorrência com particulares e em regime de 

exclusividade. Nas palavras do Supremo (RE 627.051, julgado em 12/11/2014) isso 

ocorre porque o transporte de encomendas está inserido no rol das atividades 

desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os lugares 

do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos . Entretanto, tal não 

acontece com as empresas privadas, as quais podem escolher se irão ou não prestar o 

serviço em determinada localidade. Portanto, mostra-se como fator relevante para 

manter o STATUS de empresa pública prestadora de serviços essenciais por conta do 

exercício da atividade de transporte de encomendas, de modo que essa atividade 

constitui CONDITIO SINE QUA NON para a viabilidade de um serviço postal contínuo, 

universal e de preços módicos. 

 Nada obstante, essa imunidade engloba os veículos automotores 

pertencentes aos correios em relação ao IPVA. [ACO 879/PB, REL. MIN. MARCO 

AURÉLIO, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. ROBERTO BARROSO, 26/11/2014 (INFO 769)]. 
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Em trechos do julgado do STF a respeito da imunidade à ECT também no caso 

em que concorre no mercado privado (transporte de bens e mercadorias – 

encomendas), os ministros usaram dois bons argumentos para manter a imunidade: a 

imunidade somente corrige a distorção – e não fornece benefício desarrazoado em 

prejuízo das concorrente da ECT – decorrente dos serviços que os Correios são 

“obrigados” a prestar sem a contraprestação que o mercado exigir ia, a exemplo da 

Carta Social e também da impossibilidade de os Correios escolherem onde querem 

atuar em razão do caráter eminentemente público de sua gestão.  

Esse tema, certamente, será cobrado nas próximas provas, especialmente, no 

que diz respeito aos julgados mais recentes. 

OBS.: em relação aos Correios, houve uma discussão em relação aos seus 

outros misteres, pois a ECT desempenha vários outros serviços, além do serviço 

tipicamente postal. O Município de Curitiba pretendeu cobrar ISS sobre o que não é 

serviço típico de Estado, e, em relação a esses serviços não tipicamente postais 

prestados pelos Correios, o STF também manteve a imunidade.  

ATENÇÃO 

Essa benesse não se estende aos meros franqueados dos Correios, pois, em relação a 

eles, não está presente o nexo merecedor da imunidade, ocorrendo a tributação 

normal. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Municipal de Contagem/MG, realizado em 2019, pela 

Banca FUNDEP, considerou como CORRETA alternativa no sentido de que admite-se a 

imunidade tributária também para as Empresas Públicas, como no caso dos Correios, 

tendo em vista o exercício de monopólio estatal e ausência de atuação no mercado em 

livre concorrência, o que afastaria a argumentação de concorrência desleal. 
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA 

 

Essa é a previsão constitucional: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (...) 

VI - instituir impostos sobre: (...) 

b) templos de qualquer culto; 

 

Numa primeira impressão, pensar-se-ia que a imunidade alcança apenas os 

imóveis (templos) onde haja a prática de religião de qualquer modo. Não é bem assim. 

Mais uma vez, deve-se observar a teleologia da norma imunizante, que busca proteger 

a liberdade religiosa sem que o Estado deixe de ser laico. A ideia é que a tributação 

não prejudique a expressão da liberdade religiosa de um modo geral. Protege-se a 

LIBERDADE DE CULTO. 

O conceito de templo, aqui, portanto, conforme a doutrina e o STF, deve ser o 

mais amplo possível, referindo-se à igreja em todas as suas manifestações, abrangendo 

não só o local destinado ao culto, mas também os anexos do templo, casa do pastor, 

do padre, do xeique, do rabino, o carro do templo etc. 

Veja-se que, antes da proclamação da república, o Estado brasileiro era um 

Estado de religião, pois havia uma religião oficial, que era a católica. Com a 

proclamação da república, o Brasil se transformou em um Estado de religiões (no 

plural), pois adotou uma postura de neutralidade e equidistância nas questões 

religiosas. 
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A regra, portanto, é proteger as igrejas. Essa proteção, de todo modo, não pode 

ser desmedida a ponto de se operar em ofensa à neutralidade do Estado diante das 

mais diversas manifestações religiosas.  

Essa alínea “b”, portanto, prevê a chamada imunidade religiosa, por força da 

qual os templos de qualquer culto são protegidos de impostos. Desse modo, não 

incidem IPTU sobre o local destinado ao culto, IPVA sobre o carro de propriedade da 

Igreja, IR sobre os dízimos... 

Uma questão importante diz respeito ao IPVA incidente sobre o carro da igreja. 

E se o padre, pastor etc. tiver um carro seu, o IPVA incidirá normalmente? 

Evidentemente, sim, pois a imunidade contempla apenas a igreja, e não o chefe 

religioso (assim, para não incidir o imposto, o carro tem de pertencer à igreja). 

E quanto à morada do chefe religioso? Veja-se que o conceito de templo não 

tem limitações de cunho topográfico: ele não se limita ao local de culto 

exclusivamente (a limitação ao local do culto, na verdade, é uma interpretação 

ultrapassada). A interpretação que prevalece hoje é no sentido de que não se pode 

coisificar o templo (a teoria que prevalece hoje para conceituar templo é moderna, 

concebendo a igreja em todas as suas manifestações, direta ou indiretamente ligadas 

ao propósito eclesiástico). Assim, a casa do chefe religioso que seja de propriedade 

da igreja é, evidentemente, imune. No entanto, se o chefe religioso compra uma casa 

para ele, é óbvio que o imposto (IPTU) incidirá normalmente. Isso porque a casa da 

igreja utilizada pelo chefe religioso guarda relação com o cumprimento das finalidades 

daquela, de modo que a imunidade deve alcançá-la. 

Uma pergunta: e quanto ao patrimônio/renda/serviços RELACIONADOS com o 

propósito religioso? O patrimônio relacionado pode, a uma primeira vista, parecer não 

ser templo para fins de imunidade. No entanto, o conceito de templo é muito mais 

amplo do que o que se imagina. Assim, nesse caso, poderá prevalecer a  imunidade 

tributária ou não. Tudo dependerá da chamada correspondência fática, ou seja, do real 

atrelamento daquele bem/renda com o propósito precípuo da entidade imune. O 

raciocínio deve ser embasado no art. 150, § 4º, da CF: 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. (...) 

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", 

compreendem somente o patrimônio, a renda e os 

serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 

entidades nelas mencionadas. 

 

Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso 

estão abrangidos pela imunidade, sendo impossível a incidência de IPTU em relação a 

eles. A imunidade aos tributos de que gozam os templos de qualquer culto é projetada 

a partir da interpretação da totalidade que o texto da Constituição prevê, sobretudo 

do disposto nos arts. 5º, VI; 19, I; e 150, VI, b [RE 578.562, rel. min. Eros Grau, j. 21-5-

2008, P, DJE de 12-9-2008.]. Isso significa que os cemitérios que estejam atrelados a 

uma igreja estão abrangidos pela imunidade, desde que efetivamente signifiquem uma 

extensão da entidade religiosa. O cemitério particular totalmente desvinculado da 

realização de atividades religiosas não é contemplado pela imunidade, por mais que 

tenha capela ou signos religiosos em sua sede. 

Aqui, deve-se lembrar que os impostos alcançados pela imunidade devem ser 

concebidos de for ampla, não se limitando àqueles que incidem apenas sobre 

patrimônio, renda e serviço (conforme já visto anteriormente). 

Exemplo: a igreja possui um apartamento em que não há atividade religiosa 

alguma, sendo, na verdade, alugado a terceiros. Se a renda proveniente dessa locação 

for aplicada no propósito eclesiástico, o apartamento será imune ao IPTU, porque, 

nesse caso, haverá total correspondência fática (pois todo o dinheiro que entrou – e 

contabilmente se provou – voltou para o propósito eclesiástico) [RE 325.822, rel. p/ o 

ac. min. Gilmar Mendes, j. 18-12-2002, P, DJ de 14-5-2004]. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Advogado da Prefeitura de Aracati/CE, realizado em 2018, pela 

Banca ACEP, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que ainda quando 

alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das 

entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor 

dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram 

constituídas. 

 

E sabe de quem é o ônus de comprovar que a propriedade se destina aos fins 

eclesiásticos: da igreja ou do ente tributante? 

O STF consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa 

demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais . Ao 

contrário, compete à administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do 

bem gravado pela imunidade. [ARE 800.395 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 28-10-

2014, 1ª T, DJE de 14-11-2014.] 

Se a igreja é locatária (e não proprietária) do bem imóvel, haverá normal 

incidência do IPTU? A Emenda Constitucional n° 116, promulgada em 17/02/2022, 

acrescentou o § 1º-A ao art. 156 da CF para prever a não incidência de IPTU sobre 

templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade 

tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. 

Nesse aspecto, entendia-se que se a igreja era locatária (e não proprietária) do 

bem imóvel, haveria a normal incidência do IPTU (art. 123 do CTN). A não incidência do 

IPTU dependeria de o imóvel ser de propriedade da igreja e afetado à consecução da 

finalidade religiosa. Contudo, muitos Municípios editavam leis de ISENÇÃO do IPTU 

quando o imóvel era alugado à igreja. Com a EC n° 116, não há mais a necessidade de 

edição das referidas leis, pois a CF passou a prever expressamente a não incidência do 

IPTU, ainda que a igreja seja mera inquilina. 

A maçonaria, segundo o STF, não é beneficiada pela imunidade tributária. 

Lojas maçônicas não se confundem com templos religiosos e, portanto, não são 

imunes: a imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, b, é restrita aos templos 
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de qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se 

professa qualquer religião [RE 562.351, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-9-2012, 1ª 

T, DJE de 14-12-2012]. 

No que se refere à imunidade religiosa e aos tributos indiretos, o raciocínio é o 

mesmo que vimos acima, quando tratamos da imunidade recíproca. Uma igreja 

compra poltronas para seu templo, incide ICMS; porém, se uma igreja vende bens (por 

exemplo, produtos sacros, alimentos etc.), essa operação será imune ao ICMS, se o 

produto dessa comercialização for investida no propósito religioso (portanto, quando a 

igreja compra, o imposto incide; quando a igreja vende, o imposto pode incidir ou 

não, a depender de haver correlação fática com a finalidade da entidade religiosa). 

Antes de finalizar, vejamos em tópicos alguns exemplos de aplicação da 

imunidade tributária religiosa: 

a) imunidade para a renda oriunda de gráfica da igreja: se toda a renda 

oriunda da gráfica for vertida para o propósito religioso (e isso for 

comprovado contabilmente), essa renda será imune a imposto, pois haverá 

correspondência fática com o propósito religioso. Veja-se que essa renda é 

utilizada para manter a atividade religiosa, pois esta atividade, em si, é 

deficitária, de modo que a igreja precisa arrumar uma forma de mantê-la, o 

que é importante, especialmente, tendo em vista a relevância da atividade 

religiosa para a sociedade; 

b) se a igreja contrata, sob encomenda, um serviço de composição gráfica, 

haverá normal incidência do ISS (AgR-RE 434.826/MG, em novembro de 

2013); 

c) imunidade (IPTU) para o bem imóvel, de propriedade do templo, usado 

para estacionamento de fiéis: o terreno de propriedade da igreja utilizado 

para a guarda de veículos durante os eventos religiosos é imune ao IPTU, 

por haver correspondência fática com o propósito da entidade religiosa; 

CONCLUSÃO: se o bem for utilizado para a consecução da finalidade religiosa, 

ele será imune à incidência de impostos. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador da Fazenda do Município de Santa Lagoa/MG , 

realizado em 2019, pela Banca FUNDEP, considerou-se CORRETA alternativa no 

sentido de que a taxa é constitucional e o templo religioso Y não é imune , em 

relação à seguinte situação hipotética: 

O município B instituiu taxa a ser cobrada, exclusivamente, em razão do poder de 

polícia na fiscalização de funcionamento de imóveis que se destinem a atividade com 

agrupamento de mais de 50 pessoas. O templo religioso Y, com sede no município B, 

realiza suas celebrações em imóvel de sua propriedade e com capacidade para 

presença máxima 100 pessoas. O templo religioso Y foi notificado do lançamento 

com a cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a 

alternativa correta: (...) 

 

A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

SINDICATOS DE TRABALHADORES E ENTIDADES 

EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS 

 

Essa é a previsão constitucional: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (...) 

VI - instituir impostos sobre: (...) 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
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requisitos da lei; 

 

A primeira coisa que eu sempre penso quando trato dessa imunidade é de uma 

pegadinha de prova, que é incluir como imune também os sindicatos patronais. Preste 

bem atenção: somente é abrangido pela imunidade os sindicatos dos trabalhadores. 

Há 4 pessoas jurídicas imunes a impostos, cada uma com seu vetor axiológico 

pertinente: 

1) partido político: o pluralismo político é um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil (art. 1º, V, CF/88), portanto, não tem cabimento a 

tributação de partido político em uma democracia (se não há liberdade 

partidária, não há como se defender as bandeiras ideológicas). Da mesma 

forma, as fundações dos partidos políticos gozam da imunidade; 

2) sindicatos dos trabalhadores: o vetor axiológico protegido, aqui, é o 

respeito aos direitos sociais; 

3) instituições de educação: diz respeito às faculdades, aos museus, às 

bibliotecas públicas etc. Considerando que a CF/88 protege a educação e a 

cultura, não teria sentido tributar tais entidades; 

4) entidades de assistência social: já não são importunadas com contribuição 

para seguridade social, e também não devem ser importunadas com 

impostos. Portanto, a entidade de assistência social é a única entidade 

brasileira que é, ao mesmo tempo, imune a impostos e a contribuições da 

seguridade social. 

As imunidades em referência não são autoaplicáveis, pois consta no dispositivo 

constitucional que elas serão aplicadas atendidos os requisitos da lei. 

Por que essa imunidade é não autoaplicável? Ela necessita, para ser aplicada, 

de um complemento normativo. Essa lei é lei complementar, já que, como vimos 

anteriormente, imunidade é limitação constitucional ao poder de tributar que, para ser 

regulada, depende de lei complementar, nos termos do art. 146, II, da CF. 



 

 

Pá
gi

n
a3

3
 

Essa lei complementar é o CTN: 

 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é 

subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 

entidades nele referidas:   

I. não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou 

de suas rendas, a qualquer título; → não distribuir significa 

o seguinte: se houver lucro, ele não pode ser distribuído 

entre os mantenedores, devendo ser totalmente revertido 

para o propósito institucional. Assim, se a entidade tiver 

lucro, ainda assim ela pode gozar da imunidade, desde que 

o lucro seja revertido para a finalidade da entidade. 

II. aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na 

manutenção dos seus objetivos institucionais; 

III. manterem escrituração de suas receitas e despesas em 

livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua 

exatidão. 

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou 

no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode 

suspender a aplicação do benefício. 

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do 

artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados 

com os objetivos institucionais das entidades de que trata 

este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos 

constitutivos. 
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Isso que vimos é o trivial, bem tranquilo, não é? Mas a jogada de sucesso 

mesmo vem agora, com um entendimento do Supremo Tribunal Federal que 

certamente será objeto de cobrança em concursos públicos. 

É que há um espaço para as leis ordinárias na regulamentação dessas 

imunidades. Esse espaço, por óbvio, não pode ser sobre aspectos fundamentais e 

definidores de requisitos ou criador de contrapartidas para fruição da imunidade. Mas, 

a respeito de aspectos meramente procedimentais, é possível que haja a invasão por 

lei ordinária. Todos os requisitos são previstos em lei complementar, assim como 

eventuais contrapartidas para gozo da imunidade. Mas, uma lei ordinária pode regular 

aspectos referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, ou seja, 

ao procedimento formal para requerer a imunidade. Essa lei ordinária, segundo 

entendimento do STF, é válida. [ADI 1.802, rel. min. Dias Toffoli, j. 12-4-2018, P, DJE de 

3-5-2018.] 

Aqui, assim como na imunidade religiosa, a imunidade somente é aplicada se 

houver correlação entre a atividade e a finalidade da instituição beneficiada: 

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. (...) 

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", 

compreendem somente o patrimônio, a renda e os 

serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 

entidades nelas mencionadas. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca FUNDATEC, para Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, 

realizada em 2021, foi considerada INCORRETA a alternativa no sentido de que a 

imunidade dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos é 

considerada uma imunidade subjetiva, razão pela qual não compreende somente o 
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patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as suas finalidades essenciais, mas 

todo e qualquer imposto que pudesse vir a ser exigido de tais entidades enquanto 

contribuintes, independentemente, inclusive, da aplicação dos respectivos recursos. 

 

Esse assunto é tão importante que há a súmula vinculante nº 52: 

SÚMULA VINCULANTE Nº 52 

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao 

IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades 

referidas pelo art. 150, VI, c, da CF, desde que o valor dos 

aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais 

entidades foram constituídas. 

 

ATENÇÃO 

Apesar de a súmula se referir ao art. 150, VI, c, da CF, ela tem perfeita aplicação 

também aos casos de imunidade religiosa. 

Ademais, no RE 611510/SP, julgado em 12/04/2021, o STF decidiu que a 

exigência de vinculação com as “finalidades essenciais” da entidade imune não se 

confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Disso resulta que uma 

interpretação muito restritiva sobre a imunidade do patrimônio e renda do pessoal do 

art. 150, VI, c, da CF não se coaduna com a intenção do constituinte em estabelecer a 

imunidade. Assim, a imunidade também abrange o Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) sobre as movimentações financeiras praticadas pelas entidades 

imunes, desde que vinculadas às finalidades essenciais das entidades do art. 150, VI, 

c, da CF4. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Advogado da Câmara de Patrocínio/MG, realizado em 2020, pela 

Banca FUNDEP, considerou-se CORRETA a alternativa no sentido de que 

 
4 RE 611510/SP – 12/04/2021 (Repercussão Geral – Tema 328) (Info 1012/STF) 



 

 

Pá
gi

n
a3

6
 

determinada instituição social, entidade assistencial imune ao pagamento de 

tributos, aluga um de seus imóveis a estacionamento de veículos, não sendo a 

locação a sua atividade típica. Nesse caso, é correto afirmar que: (...) ainda que 

alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente à instituição 

social, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tal 

entidade. 

 

Outra súmula importante diz respeito aos fundos de pensão, que são as 

entidades fechadas de previdência social privada. Essas entidades podem ser 

consideradas entidades de assistência social, desde que não se cobre contribuição dos 

beneficiários (ou seja, desde que as contribuições sejam bancadas pelo próprio 

empregador). Isso, de fato, é muito raro, pois é difícil haver uma empresa com um viés 

tão filantrópico (geralmente, as contribuições são pagas pelo próprio beneficiário). 

Mas, se observar tal requisito, o fundo de pensão se enquadrará como entidade de 

assistência social e gozará da imunidade ora estudada. Isso está consagrado na Súmula 

730 do STF: 

SÚMULA Nº 730 

A imunidade tributária conferida a instituições de 

assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, "c", 

da constituição, somente alcança as entidades fechadas de 

previdência social privada se não houver contribuição dos 

beneficiários. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador da Câmara de Mauá/SP, realizado em 2019, pela 

Banca VUNESP, considerou-se CORRETA a afirmativa no sentido de que a imunidade 

tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pela 

Constituição somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se 

não houver contribuição dos beneficiários. 
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ENTIDADES DO “SISTEMA S” (SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS):  imunidade 

para o ITBI na aquisição de imóvel pelo SENAC (STF, RE 470.520, em set. 2013). Isso 

também se aplica a outro serviço social autônomo, como o SESC. Veja-se que, quando 

se compra um imóvel, o adquirente tem de pagar ITBI. As entidades do Sistema “S” 

são consideradas entidades de assistência social, por força do art. 203, III, da CF/88, 

pois elas promovem a integração no mercado de trabalho. Logo, ao adquirir um 

imóvel, a entidade do Sistema “S” é imune ao ITBI. 

Lembra quando falamos dos tributos indiretos na imunidade tributária 

recíproca?  

Aqui, a lógica é a mesma, como você pode notar por esse julgado do STF de 

2017: "A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de 

contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante 

para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica 

do tributo envolvido." [RE 608.872, rel. min. Dias Toffoli, j. 23-2-2017, P, DJE de 27-9-

2017, Tema 342.] 

Vamos esquematizar isso de uma forma mais genérica? 

A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de 

contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante 

a repercussão econômica do tributo envolvido: 

 • SE A ENTIDADE IMUNE FOR CONTRIBUINTE DE DIREITO: INCIDE A IMUNIDADE 

SUBJETIVA. 

• SE A ENTIDADE IMUNE FOR CONTRIBUINTE DE FATO: NÃO INCIDE A IMUNIDADE 

SUBJETIVA.  

STF. PLENÁRIO. RE 608872/MG, JULGADO EM 22 E 23/2/2017 (REPERCUSSÃO GERAL).  

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Municipal de Contagem/MG, realizado em 2019, pela 

Banca FUNDEP, considerou-se INCORRETA a alternativa no sentido de que entidade 
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filantrópica sem fins lucrativos não está sujeita à incidência e recolhimento do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas aquisições de 

mercadorias de fornecedores que atuam no mercado concorrencial. 

 

Para finalizar esse tópico, vamos analisar uma situação prática que gerou 

bastante celeuma na jurisprudência e foi recentemente pacificada pelo Superior 

Tribunal de Justiça.  

As entidades beneficentes de assistência social devem comprovar que atendem 

os requisitos para gozo da imunidade tributária. Esse pedido, então, é formulado com 

a juntada da documentação necessária e posteriormente é emitido um certificado que 

lhe garante a imunidade pretendida. Esse certificado é chamado de Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Mas, havia demora para 

apreciação da documentação e liberação do CEBAS e, nesse interregno, as entidades 

estavam sendo tributadas, já que ainda não podiam se declarar cumpridoras dos 

requisitos legais para fruição da imunidade. 

Esse questionamento chegou ao STJ, que considerou que o CEBAS possui 

natureza declaratória. Significa que a emissão do certificado apenas declara o direito à 

imunidade, que pode ser usufruída desde o momento em que a entidade 

implementou as condições de adequação aos requisitos legais da imunidade. Daí, 

então, o STJ editou, em 2018, a súmula nº612, que traduz exatamente isso que 

falamos aqui: 

SÚMULA Nº 612 DO STJ 

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza 

declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos 

à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos por lei complementar para a fruição da 

imunidade. 
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CULTURAL 

 

Esse é o dispositivo constitucional: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (...) 

VI - instituir impostos sobre: (...) 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão. 

 

Nessa imunidade, abra sua mente e aceite qualquer tipo de manifestação 

cultural como abarcada pela regra imunizante. A ideia aqui é de favorecer a difusão do 

conhecimento e a democratização da cultura nas suas mais variadas formas. 

Está abrangido pela imunidade cultural o álbum de figurinhas, a revista 

pornográfica, a revista em quadrinhos e até a lista telefônica (o valor que imbuiu o STF 

para estender a imunidade da lista telefônica não foi a difusão do conhecimento , uma  

vez que na lista telefônica não há um conhecimento formalmente considerado, mas 

sim a utilidade social do bem). Assim, independente de as listas telefônicas veicularem 

anúncios e publicidade, permanece o benefício constitucional da imunidade. [RE 

199.183, rel. min. Marco Aurélio, j. 17-4-1998, 2ª T, DJ de 12-6-1998.] 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca CESPE, para Procurador do Estado da Paraíba, realizada em 2021, 

foi considerada CORRETA a alternativa no sentido de que é conferida imunidade 
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tributária a livros e revistas de qualquer natureza. 

 

Temos, aqui, uma IMUNIDADE OBJETIVA, pois ela protege bens/coisas, e não 

pessoas (imunidade subjetiva). Consequentemente, os impostos que serão afastados 

serão, basicamente, o ICMS, o IPI e o II. Por outro lado, a entidade comercializadora 

desses bens deverá arcar normalmente com IPTU, IPVA, IR, ITBI etc. Isso já foi objeto 

de questionamento em provas de concursos. 

Nesse sentido, o STF afirmou que imposto incidente sobre o faturamento não 

está abarcado pela imunidade objetiva a que se refere o art. 150, VI, d, da CF. 

Na alínea “d”, há referência a três veículos de pensamento (livros, jornais e 

periódicos) e a um insumo (o papel). 

Como fica a imunidade diante do livro em formato eletrônico (livro eletrônico, 

livro em formato de CD-ROM, livro em meio óptico, e outros nomes utilizados)? 

A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/1988 aplica-se ao 

livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo 

[RE 330.817, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-3-2017, P, DJE de 31-8-2017, Tema 593]. A 

imunidade prevista no art. 150, VI, da CF alcança componentes eletrônicos, quando 

destinados, exclusivamente, a integrar a unidade didática com fascículos periódicos 

impressos [RE 595.676, rel. min. Marco Aurélio, j. 8-3-2017, P, DJE de 18-12-2017, 

Tema 259]. 

A imunidade, portanto, alcança os livros eletrônicos, ponto em que o STF 

seguiu mais uma vez a ideia ampliadora da regra de imunidade com a finalidade de 

preservar o seu vetor axiológico que é a difusão do conhecimento. Estendeu a 

imunidade, ainda, aos suportes e componentes eletrônicos destinados exclusivamente 

para fixar os livros ou integrar sua unidade didática, razão pela qual um tablet ou 

smartphone, por exemplo, não são abarcados pela imunidade, já que servem para 

outras tantas finalidades distintas. Utilizou-se como exemplo de suporte imune o e-
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reader, pois seria utilizado exclusivamente para fixar os livros eletrônicos, não tendo 

outras finalidades. 

Esses aparelhos imitam a leitura em papel físico e, por isso, estão também 

abrangidos pela imunidade. Vale mencionar que esses aparelhos não perdem a 

imunidade caso ofereçam algumas ferramentas acessórias à leitura, como dicionários, 

marcadores, iluminação, acesso à internet para download de livros, etc. 

A imunidade é ampla, e abrange tanto aos impostos incidentes sobre a 

importação quanto àqueles incidentes no mercado interno. 

Mas aqui vai uma distinção importante: só são imunes os suportes utilizados 

exclusivamente para leitura de livros eletrônicos. Assim, os tablets, smartphones e 

laptops não estão abrangidos pela imunidade. Apesar da possibilidade de leitura de 

livros digitais nessas plataformas, elas não são exclusivamente destinadas a isso; na 

verdade essa é apenas uma de suas inúmeras utilidades. Tal fato lhe retira a 

possibilidade de fazer jus à benesse. 

Na decisão, também ficou consignado que se o livro digital estiver contido 

dentro de um CD-ROM, este também fará jus à imunidade. Veja que o CD-ROM é 

apenas um corpo mecânico ou suporte para o livro. Assim, tanto o suporte (o CD-ROM) 

quanto o livro (conteúdo) estão abarcados pela imunidade. 

O tema ficou definitivamente com a edição, em abril de 2020, da Súmula 

Vinculante nº 57: 

A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da 

CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no 

mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos 

suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como 

leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que 

possuam funcionalidades acessórias. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca CESPE, para Procurador do Estado da Paraíba, realizada em 2021, 

foi considerada INCORRETA a alternativa no sentido de que a denominada imunidade 

tributária cultural constante da CF não se estende ao livro eletrônico (e-book) nem aos 

suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. 

 

Da mesma forma, a imunidade alcança os “audio books” (audio livros), que são 

livros gravados em áudio e que estejam salvos em CD, DVD ou qualquer outro meio. 

O Supremo, na mesma data, também firmou o entendimento que a imunidade 

tributária alcança os componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar 

unidade didática com fascículos5. 

Essa decisão refere-se àqueles cursos que são ofertados em forma de fascículos 

(espécie de apostila), formado por um material teórico impresso e por peças 

(componentes) com a finalidade de aplicar, na prática, aquilo que está sendo lido na 

apostila. 

Como exemplo, pode ser citado um curso de mecânica ou de montagem de 

computadores, no qual, junto com as explicações teóricas, também venham 

componentes eletrônicos para demonstração. Esses componentes são partes 

integrantes dos fascículos, estando, portanto, todo o conjunto abarcado pela referida 

imunidade tributária. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador de Contas do MPC/PA, realizado em 2019, pela Banca 

CESPE, considerou-se CORRETA a alternativa no sentido de que determinada 

empresa vende cursos profissionalizantes de mecânica em seu sítio eletrônico na 

Internet com a finalidade de ensinar o estudante a montar peças para automóveis. 

 
5“A imunidade da alínea “d” do inciso VI do art. 150 da CF/88 alcança componentes eletrônicos 
destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos.” (STF. RE 595676/RJ, rel. min. 
Marco Aurélio, j. em 8/3/2017, repercussão geral) 
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Ao adquirir o curso, o cliente recebe em sua residência um kit didático composto por 

um fascículo impresso com instruções de montagem; um livro eletrônico, contido em 

um CD; e um material demonstrativo, constituído de componentes mecânicos, para a 

prática de lições. Nessa situação hipotética, considerando-se a jurisprudência do STF, 

entre os elementos que compõem o referido kit didático, é (são) objeto(s) de 

imunidade tributária: (...) o livro eletrônico, seu suporte físico (CD), o fascículo 

impresso e o material demonstrativo. 

 

Finalmente, mais uma questão relacionada à presente imunidade deve ser 

analisada: o insumo que foi protegido é o papel. E os demais insumos para produção 

dos livros? Como ficam na jurisprudência do STF? 

SÚMULA Nº 657 DO STF 

A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF abrange os 

filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de 

jornais e periódicos. 

 

• No AI 735.816 AgR, julgado em 23/03/2018, o STF decidiu que inexiste 

imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de tintas e 

chapas de gravação destinadas à publicação de jornal. 

• No RE 392.221, julgado em 18/05/2004: Material assimilável a papel, 

utilizado no processo de impressão de livros e que se integra no 

produto final – capas de livros sem capa dura – está abrangido pela 

imunidade do art. 150, VI, d. 

• Enfim, no RE 230.782, julgado em 13/06/2000, disse a Corte que não há 

de ser estendida a imunidade de impostos prevista no dispositivo 

constitucional sob referência, concedida ao papel destinado 

exclusivamente à impressão de livros, jornais e periódicos, aos serviços 

de composição gráfica necessários à confecção do produto final. 

Há mais um ponto digno de nota sobre o assunto. O STF decidiu que inexiste 

imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de tintas e chapas de 

gravação destinadas à publicação de jornal em 23/03/2018 [AI 735.816 AgR, rel. min. 
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Alexandre de Moraes, j. 23-3-2018, 1ª T, DJE de 11-4-2018]. Mas, em 29/05/2018, 

decidiu que a imunidade tributária é extensível a qualquer material assimilável a 

papel utilizado no processo de impressão e à própria tinta especial para jornal, mas 

não é aplicável aos equipamentos do parque gráfico, que não são assimiláveis ao papel 

de impressão, por não guardarem relação direta com a finalidade constitucional do art. 

150, VI, “d”, da CF/88 [STF. 1ª Turma. ARE 1100204/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, 

red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/5/2018]. 

Afinal, há ou não imunidade para a tinta? A melhor resposta sobre o tema é a 

que apresento a seguir. A 1ª Turma do STF oscilou em sua jurisprudência no caso 

específico da imunidade das tintas para produção cultural, havendo julgados 

aparentemente dissonantes em 2018. A última decisão da Suprema Corte, de 

29/05/2018, no ARE 1100204/SP, conferiu ainda maior amplitude à imunidade 

cultural, fazendo com que alcançasse também a tinta especial para jornal. O grande 

detalhe, aqui, é que essa imunidade não abrange os equipamentos gráficos 

(maquinário) utilizados para produção gráfica dos livros, jornais e revistas. E, ao 

especificar que somente alcança a tinta especial para jornal, o STF parece caminhar no 

sentido de que não abrange também a tinta eventualmente adquirida pelas empresas 

jornalísticas para seu uso diário, nas suas atividades administrativa. Alcança ape nas a 

tinta que efetivamente tem uso exclusivo para produção jornalística e é por isso que 

há no último julgado do STF sobre o tema a especificação do alcance da imunidade 

sobre a tinta especial para jornal. 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA MUSICAL6 

 

Essa é a previsão constitucional: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

 
6 Tópico montado com base em aula do Prof. Eduardo Sabbag. 
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contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (...) 

VI - instituir impostos sobre: (...) 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no 

Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de 

autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por 

artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou 

arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de 

replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. 

(Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, de 

15.10.2013)” 

 

A imunidade musical foi introduzida pela EC 75/2013 (de 15/10/2013). Seu 

objetivo foi difundir a obra artística musical brasileira. 

Em provas, pode ser exigido esse contexto exposto ou a literalidade do texto 

constitucional; e o texto constitucional não é simples, ele tem vários termos técnicos.  

Por exemplo, fonograma é o SOM gravado (quando um músico vai ao estúdio, 

ele produz um som, que é o fonograma). Mas ele também pode produzir um som com 

imagens (por exemplo, um DVD), que é chamado videofonograma. Suportes materiais 

são os DVDS, os CDS e afins. Arquivos digitais são as formas modernas de consumo do 

bem (por exemplo, consumir a música pela telefonia celular e pelos computadores). 

Veja-se que a regra imunizante, ao se referir a fonogramas e 

videofonogramas, diz que abrange apenas os MUSICAIS. Portanto, não contempla 

obras que não sejam musicais (como determinados espetáculos teatrais, que não são 

contemplados). Igualmente, restringe a benesse aos bens PRODUZIDOS NO BRASIL, e 

há grande discussão sobre o que quis dizer o constituinte com isso. 

Os fonogramas e videofonogramas musicais, outrossim, restringem-se aos de 

autores brasileiros. 
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ATENÇÃO! 

No dispositivo, há uma ressalva em relação à etapa de replicação industrial de mídias 

ópticas de leitura a laser. Portanto, nessa etapa, há incidência de imposto. 

Essa imunidade protege da incidência tributária o seguinte: 

1 – O som gravado (fonograma) e a imagem + som gravados (videofonograma), 

que sempre receberam os custos tributários, deixando, agora, de os receber. 

2 – Os suportes materiais (CD, DVD etc.), desde que contenham fonograma ou 

videofonogramas (não são imunes se não tiverem tal conteúdo); e 

3 – Os arquivos digitais. É necessário saber quais impostos foram afastados, o 

que se consegue pela compreensão das etapas de produção e comercialização: 

ETAPAS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

ETAPA 1: PRODUÇÃO ETAPA 2: 

INDUSTRIALIZAÇÃO 

ETAPA 3: 

COMERCIALIZAÇÃO 

Esta etapa ocorre no 

estúdio (o músico vai ao 

estúdio e produz sua 

música, com baixista, 

guitarrista, baterista etc.). 

Trata-se da gravação dos 

sons ou dos sons e 

imagens. 

Aqui, sempre houve 

incidência do ISS, 

conforme os itens 13.02 e 

13.04 da lista anexa à LC 

116/03. 

Esta etapa ocorre na 

indústria (depois que se 

produz a matriz, ela vai 

para a indústria, 

geralmente localizada na 

Zona Franca de Manaus, 

para replicação). 

Esta etapa ocorre no 

comércio. Trata-se da 

distribuição e venda das 

obras. 

Aqui, sempre houve a 

incidência de ICMS. 
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Agora: sem ISS Agora: com IPI (pois há 

exceção no texto 

constitucional: “salvo na 

etapa de replicação 

industrial de mídias 

ópticas de leitura a laser”. 

Agora: sem ICMS 

 

 

OUTRAS IMUNIDADES 

 

As imunidades tributárias mais relevantes se concentram precipuamente no 

inciso VI do art. 150 CF/88. No entanto, há diversas normas imunizantes espalhadas ao 

longo de todo o texto constitucional. 

Essas imunidades dispersas pela Constituição, em regra, têm conteúdo 

axiológico menos denso, além de não serem objeto de enfrentamento constante pelos 

Tribunais Superiores, diferentemente do que ocorre com as hipóteses do art. 150, VI.  

Por esse motivo, a cobrança dessas imunidades, nas provas de concurso 

público, limita-se, muitas vezes, à literalidade de seu texto. Nesse cenário, 

sistematizamos outras hipóteses (não todas, mas aquelas mais comumente cobradas) 

de imunidade.  

Para facilitar o estudo dessas imunidades dispersas, sugerimos uma 

classificação em três grupos: (1) Imunidades relativas ao exercício de direitos e 

garantias individuais; (2) Imunidades relativas a atividades econômicas e a 

exportações; (3) Imunidades de natureza social. 

 O primeiro grupo diz respeito às hipóteses imunizantes previstas, 

majoritariamente, no art. 5° da CF/88 e que se justificam a partir da ideia de que a 

oneração tributária não pode prejudicar o exercício de liberdades e garantias 

individuais dos cidadãos. São elas: 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 5°. (...)  

XXIV - são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 

defesa de direitos e esclarecimento de situações de 

interesse pessoal; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-

fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na 

forma da lei:   

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas 

data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da 

cidadania. 

Art. 226. (...) 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

 

O segundo grupo, por sua vez, reúne situações de imunidade justificadas pelo 

incentivo a determinadas atividades econômicas, garantindo-lhes um tratamento 

tributário mais favorável. 
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Por tratarem de imunidades para tributos específicos, essas situações de 

imunidade serão exploradas detalhadamente nos capítulos destinados ao estudo dos 

impostos em espécie. Vejamos agora os dispositivos constitucionais que as preveem: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 149. (...)  

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio 

econômico de que trata o caput deste artigo: 

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de 

exportação; 

 

Art. 153. (...)  

§ 3º O imposto previsto no inciso IV [IPI]: 

III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados 

ao exterior. 

 

Art. 155. (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte 

[ICMS]:  

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem mercadorias para o 

exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no 

exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do 

montante do imposto cobrado nas operações e prestações 

anteriores; 

 

Art. 156. (...)  

§ 2º O imposto previsto no inciso II [ITBI]: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou 

direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 
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extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a 

atividade preponderante do adquirente for a compra e 

venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil; 

 

Sobre as situações do segundo grupo, importante mencionar precedente fixado 

pelo STF no julgamento do RE 754917, em 05/08/2020, em que se ventilava a 

possibilidade de a imunidade abarcar as operações anteriores, como a produção dos 

insumos utilizados para produção de bem destinado ao exterior. Conforme a Corte, a 

ampliação da imunidade para as etapas anteriores à exportação, de forma a abarcar 

toda a cadeia produtiva, não se coaduna com a finalidade constitucional de fomentar, 

por meio da imunidade, a competitividade dos produtos no exterior. Assim, incide 

ICMS nas operações ou prestações anteriores à operação de exportação, pois a 

imunidade do art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança toda a cadeia produtiva7. 

Por outro lado, em 28/04/2021, a 1ª seção do STJ aprovou a Súmula 649, 

segundo a qual "não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de 

mercadorias destinadas ao exterior". No que tange ao ICMS sobre a prestação dos 

serviços de transporte, havia uma discussão se a imunidade se limitava à prestação de 

serviço que efetivamente ensejava o transporte de carga ao exterior. Para o STJ, 

entendimento agora sumulado, a não incidência do ICMS abrange a prestação de 

serviços de transporte de mercadorias como um todo, inclusive, o transporte 

interestadual, desde que para a exportação. Isso porque, se o transporte pago pelo 

exportador integra o preço do bem exportado, a tributação do transporte no território 

nacional é o mesmo que tributar a própria exportação, o que não se coaduna com o 

objetivo da CF/88 de imunizar as operações destinadas ao exterior. 

Ademais, o STF, em sede de repercussão geral, decidiu que tanto na 

EXPORTAÇÃO DIRETA (endereçada diretamente ao destinatário no exterior), como na 

EXPORTAÇÃO INDIRETA (por meio de um intermediário comercial), NÃO incidem as 

contribuições sociais, tampouco a CIDE sobre receitas decorrentes da exportação , em 

 
7 RE 754917 - 05/08/2020 (Repercussão Geral – Tema 475) (Info 994/STF). 
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razão da natureza objetiva desta imunidade8. 

Por fim, o último grupo refere-se a imunidades de cunho social, relativas à 

atuação do Estado na proteção de direitos fundamentais sociais (também chamados 

de direitos de segunda dimensão), que exigem, para sua concretização, uma prestação 

(atuação positiva) do Poder Público.  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 153. (...)  

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput [ITR]:   

II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em 

lei, quando as explore o proprietário que não possua outro 

imóvel; 

 

Art. 184. (...)  

§ 5º São isentas de impostos federais, estaduais e 

municipais as operações de transferência de imóveis 

desapropriados para fins de reforma agrária. 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das seguintes contribuições sociais: (...) 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência 

social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de 

acordo com o valor do salário de contribuição, não 

incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 

concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; 

(...)  

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social 

 
8 RE 759244/SP – 12/02/2020 (Repercussão geral – Tema 674) (Info 966/STF). 
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as entidades beneficentes de assistência social que 

atendam às exigências estabelecidas em lei. 

 

REVISÃO FINAL 

As imunidades tributárias são hipótese de não incidência tributária constitucionalmente 

qualificadas. Assim, representam situações previstas na Constituição Federal de 

exoneração tributária. 

Se a norma tem sede constitucional, trata-se de norma de imunidade (também chamada 

de norma imunizante, imunitória ou imunizadora); se a norma tem sede 

infraconstitucional, ela poderá ser uma norma de isenção (também chamada de norm a 

isentante, isentiva ou isencional). 

A imunidade do art. 150, VI, da CF/88 é para IMPOSTOS. Os demais tributos incidem 

normalmente em face das entidades e fatos imunes previstos nesse dispositivo. 

Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar 

(STF, RE 566622/RS) 

A imunidade tributária recíproca funciona como um instrumento de preservação e 

calibração do pacto federativo, impedindo que os impostos sejam utilizados como 

instrumento de pressão indireta de um ente sobre outro. Embora essa imunidade 

abranja apenas os impostos sobre patrimônio, renda e serviços, conforme o texto da CF, 

o Supremo Tribunal Federal adota uma interpretação extensiva, de modo a abarcar até 

mesmo os impostos que não fazem parte desse rol, tendo em vista o vetor axiológico 

que circunda essa norma imunizante. 

A imunidade tributária recíproca se estende às outras pessoas jurídicas de direito 

público, quais sejam, às autarquias e fundações públicas, desde que haja a vinculação do 

patrimônio, renda ou serviço que está sendo alvo da imunidade com as suas finalidades 

essenciais ou as delas decorrentes. 
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A ideia da imunidade tributária religiosa é que a tributação não prejudique a expressão 

da liberdade religiosa de um modo geral. Protege-se a liberdade de culto. 

O conceito de “templo”, na expressão “templos de qualquer culto”, prevista no art. 150, 

VI, b, da CF (norma imunizante), deve ser o mais amplo possível, referindo-se à igreja em 

todas as suas manifestações, abrangendo não só o local destinado ao culto, mas 

também os anexos do templo, casa do pastor, do padre, do xeique, do rabino, o carro do 

templo etc. 

A maçonaria, segundo o STF, não é beneficiada pela imunidade tributária. Lojas 

maçônicas não se confundem com templos religiosos e, portanto, não são imunes (RE 

562.351). 

Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de tintas e chapas 

de gravação destinadas à publicação de jornal, bem como sobre os equipamentos 

gráficos (maquinário) utilizado para produção gráfica dos livros, jornais e revistas. 

O livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, 

está abrangido pela imunidade tributária cultural (Súmula Vinculante nº 57). 

 


