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AS IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS NO SISTEMA NORMATIVO BRASILEIRO 

Julio César da Silva Oliveira 

 

RESUMO

O presente artigo tem por finalidade analisar o instituto brasileiro das imunidades tributárias.

O trabalho inicia-se com breves considerações a respeito do surgimento do instituto,  bem

como dos princípios que norteiam a regra imunizadora. Busca-se com a pesquisa analisar, de

forma particularizada, o conceito e a extensão das imunidades previstas no art. 150, inciso VI

da  Constituição  Federal,  esclarecendo  a  abrangência  de  cada  uma  delas  em  relação  aos

tributos imunes, além de distingui-las dos institutos da isenção e alíquota zero. Com isso, não

se propõe aqui esgotar o tema, mas sim, demonstrada a sua relevância, despertar o interesse

do leitor em aprofundar os estudos a respeito do assunto.

Palavras-chave: Desoneração Fiscal. Direito Tributário. Direito Social.

TAX IMMUNITIES IN THE BRAZILIAN NORMATIVE SYSTEM

ABSTRACT

This article aims to analyze the Brazilian institute of tax immunities. The study begins with

brief considerations about the emergence of the institute, as well as the principles that guide

the immunizing rule. The aim is to form individualized analysis of the concept and extension

of the immunities provided for in art. 150, item VI of the Federal Constitution, explaining the

scope of each of them in relation to the immune taxes, in addition to distinguishing them from

the institutes  of the exemption and zero rate.  Considering that,  it’s  not proposed here the

elimination of the theme, but, once demonstrated the relevance of it,  encouraging reader’s

interest in further studies on the subject.

Keywords: Tax relief. Tax law. Social law. 



4

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5

2. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS 6

2.1. O INSTITUTO..................................................................................................................6

2.2. CONCEITO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.................................................................7

2.3. PRINCÍPIOS NORTEADORES...........................................................................................9

2.3.1. Da legalidade...................................................................................................................9

2.3.2. Da isonomia e capacidade contributiva.........................................................................10

2.3.3. Da anterioridade anual e nonagesimal..........................................................................11

2.3.4. Do não-confisco..............................................................................................................12

2.4. DISTINÇÃO DE IMUNIDADE, ISENÇÃO E ALÍQUOTA ZERO................................13

3. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS EM ESPÉCIE (art. 150, VI, CF/88) 15

3.1. IMUNIDADE RECÍPROCA..........................................................................................15

3.2. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO...........................................................................17

3.3. PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUSIVE SUAS FUNDAÇÕES, ENTIDADES SINDICAIS
DOS TRABALHADORES E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SEM FINS LUCRATIVOS.........................................................................................................20

3.4. LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E O PAPEL DESTINADO À SUA IMPRESSÃO. .24

3.4.1. Acepção de “livros” para fins de imunidade..............................................................25

3.5. FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS PRODUZIDOS NO BRASIL 27

4. CONCLUSÃO 30

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 32

[Digite uma citação do documento 

ou o resumo de um ponto 

interessante. Você pode posicionar a

caixa de texto em qualquer lugar do 

documento. Use a guia Ferramentas 

de Desenho para alterar a 

formatação da caixa de texto de 

citação.]



5

1. INTRODUÇÃO 

Com a outorga de poderes realizada pela Constituição Federal, o Estado passou a ser

detentor da chamada competência tributária e, com isso, possuir legitimidade para instituir e

exigir  tributos  dos  particulares,  seja  através  de  contribuições  derivadas  ou  compulsórias.

Como sabido, a tributação é essencial para o adequado funcionamento do ente estatal, razão

pela qual compete à Constituição e ao direito tributário dispor sobre a instituição, cobrança e

arrecadação dos tributos.

O  Direito  Tributário  existe  em  função  do  fato  de  que  os  tributos  são

essenciais  para  o  financiamento  da  máquina  estatal,  caso  não  haja

recolhimento  de  tributos,  o  Estado  será  incapaz  de  proceder  de  suas

atividades, principalmente aquelas voltadas à população (MAFRA, 2005).

Entretanto,  o  próprio  texto  constitucional,  por  ocasião  do  art.  150,  conferiu

limitações à competência tributária antes outorgada, desonerando determinadas situações com

vistas  a  assegurar  direitos  e  garantias  fundamentais,  tais  como  liberdade  de  expressão,

liberdade  religiosa,  acesso  a  cultura,  dentre  outros.  Trata-se,  portanto,  do  instituto

constitucional da imunidade tributária, que ora se analisa.

Com isso, este trabalho se propõe a analisar, de forma particularizada, as principais

características  das  imunidades  previstas  no  art.  150,  inciso  VI  da  CF/88,  tecendo

considerações a respeito do conceito e a extensão de cada uma delas, além de distingui-las dos

institutos da isenção e alíquota zero.

Para  tanto,  utiliza-se  de  todo  material  disponível  sobre  o  tema,  entre  eles

entendimentos  doutrinários  e  jurisprudenciais,  com  o  intuito  de  não  apenas  sintetizar

informações sobre o instituto, mas também despertar no leitor o interesse em aprofundar os

estudos a respeito do assunto.

O estudo se justifica pela relevância do tema dentro do direito tributário e direito

constitucional, visto que o rol taxativo das situações consagradas imunes é de conhecimento

indispensável para a formação e vida profissional de qualquer operador do direito. 
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2. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS
 
2.1. O instituto 

Inicialmente, pode-se afirmar que o instituto da imunidade tributária, desde os mais

primórdios tempos, nos remete a um status de proteção. Tanto é assim que durante o reinado

de Júlio César em Roma (49 a 44 a.C), o instituto cumpria basicamente a função de excluir os

nobres cidadãos da esfera de incidência dos tributos provinciais, fazendo com que a cobrança

recaísse apenas sobre os plebeus, situação que se perdurou até a fundação do Império Romano

pelo imperador Augusto (27 a.C. a 14 d.C).
Buscando  afastar  a  ideia  de  que  o  instituto  das  imunidades  caracterizava-se  tão

somente como privilégio os nobres, o Liberalismo foi o grande responsável por democratizá-

lo, momento em que a imunidade passou a ser vista como garantia de proteção a algumas

atividades que atendessem determinadas exigências sociais.
Na visão do Prof. Renato Lopes Becho (2011, p. 470) a imunidade é um instituto

tipicamente brasileiro, visto que a Constituição brasileira foi a primeira e a única a realizar a

outorga  de  competência  tributária,  bem  como  fixar  os  seus  limites  no  próprio  texto

constitucional.
Convém mencionar que a imunidade encontra respaldo nos princípios da legalidade e

isonomia  e  outros,  a  diante  abordados,  vez  que  fixa  a  competência  e  as  limitações  das

entidades tributantes para onerar, com exações, certas pessoas, seja em razão de sua natureza

jurídica ou porque ligadas a determinados bens, fatos ou situações, bem como confere direito

público subjetivo de não ser tributado aos seus destinatários. 

A norma imunizante,  portanto,  tem o duplo papel de fixar a competência

tributária e de conferir ao seu destinatário um direito público subjetivo, razão

que permite  sua caracterização,  no que diz  com a outorga de um direito

subjetivo, como norma jurídica atributiva, por conferir ao imune o direito

referido (SOBRINHO, 1996, p. 102, apud CARRAZZA, 2004, p. 660).

Noutros  termos,  ao  fixar  a  incompetência  tributária  aos  entes  federativos  em

determinadas situações, bem como atribuir direito público subjetivo ao imune, a Constituição

Federal  o  fez  como  garantia  fundamental,  não  possibilitando  que  qualquer  lei,  poder  ou

autoridade possa anular tal garantia.
 Preceitua-se, dessa forma, que embora a cobrança de tributos seja uma necessidade

para a manutenção do ente estatal, o legislador constituinte originário achou por bem oferecer

tratamento diferenciado aos objetos protegidos pelo instituto das imunidades, considerando

para isso valores e princípios de uma sociedade política e democraticamente organizada.
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2.2.  Conceito de imunidade tributária 

Genericamente,  o  instituto  da  imunidade  tributária  pode  ser  entendido  como  o

mecanismo constitucional com vistas a resguardar direitos sociais e fundamentais, que reflete

diretamente  em valores  políticos,  religiosos,  culturais  e  sociais  da  sociedade.  Trata-se  de

situações específicas elencadas pela Carta Magna, em que o Estado não detém competência

para instituir tributos.
Vale ressaltar, contudo, que este é ainda um tema não pacificado pela doutrina, em

virtude  da  vasta  divergência  acerca  de  sua  definição  terminológica,  bem  como  sua

abrangência em relação aos tributos imunes. Quanto a questão terminológica, alguns autores

referem-se às  imunidades  como sendo:  (i)   princípio  constitucional;  (ii)  hipótese  de  não-

incidência qualificada; (iii) exclusão ou supressão da competência tributária; enquanto outros

preferem (iv) limitações ao poder de tributar; como trata a Constituição Federal, e talvez seja

esta última a expressão mais adequada. 
Face  às  divergências  mencionadas,  necessário  se  faz  elencar  alguns  conceitos

trazidos pelos doutrinadores, para que confrontando-os, possa-se delimitar um único conceito.
Na  visão  de  Ricardo  Alexandre  (2008,  p.  155)  “as  imunidades  são  limitações

constitucionais  ao poder  de  tributar  consistentes  na  delimitação  da  competência  tributária

constitucionalmente conferida aos entes políticos”. Sustenta o autor que as regras imunizantes

atuam no âmbito da delimitação da competência, e não no exercício de tributar. Assevera que

o estado do Rio de Janeiro, por exemplo,  não poderia instituir Imposto de Propriedade de

Veículo Automotor – IPVA aos veículos, que embora licenciados em seu poder, pertençam aos

municípios ou demais estados, por força da imunidade recíproca, elencada no art. 150, VI, a,

da CF.
Nessa mesma linha de raciocínio Hugo de Brito Machado (2014, p. 278) afirma que

“em sentido amplo é possível entender-se como limitação ao poder de tributar toda e qualquer

restrição imposta pelo sistema jurídico às entidades dotadas desse poder. Aliás, toda atribuição

de competência implica necessariamente limitação [...] em sentido restrito, entende-se como

limitações ao poder de tributar o conjunto de regras estabelecidas pela Constituição Federal,

em seus arts. 150 a 152, nas quais residem princípios fundamentais do direito constitucional

tributário [...]”
Em contrapartida, Regina Helena Costa (2001, p. 35 e 37) entende não se tratar a

imunidade de uma limitação ao poder constitucional de tributar,  uma vez que tal  conceito

restaria  vago,  colocando  as  imunidades  ao  lado  de  outros  institutos  que  a  ela  não  se
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confundem. De igual forma, a autora refuta a ideia em definir a imunidade como hipótese de

não- incidência qualificada, vez que a não incidência não ocorre no plano constitucional.
Nas palavras do brilhante mestre Prof. Paulo de Barros Carvalho, a imunidade pode

ser definida como: 

a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no

texto  da  Constituição  Federal,  que  estabelecem  de  modo  expresso  a

incompetência das pessoas políticas de direito interno, para expedir regras

instituidoras  de  tributos  que  alcancem  situações  específicas  e

suficientemente caracterizadas (CARVALHO, 1999, p. 178)

O doutrinador tece considerações,  ainda, ao desmistificar a tese da imunidade ser

definida como uma exclusão ou supressão da competência tributária.  Sustenta que a regra

imunizadora  é  uma  das  múltiplas  formas  de  demarcação  de  competência.  É  dizer  que  a

imunidade não exclui, tampouco suprime as competências tributárias, vez que estas integram

a conjunção  de  normas  constitucionais,  entre  elas,  as  de  imunidade.  Destaca  que  com o

surgimento  da  competência  para  legislar,  já  são  fixados  os  respectivos  preceitos  de  sua

demarcação.
Já no entendimento de José Augusto Delgado (2001, p. 54), a imunidade pode ser

conceituada como [...] “entidade jurídica tributária consagrada na Constituição Federal. Ela

está,  portanto,  subordinada  aos  princípios  que  norteiam  a  Carta  Magna.  Tais  princípios,

expressos tácitos, são mais que simples normas jurídicas e formam de modo conjunto, um

sistema de ordenamento submetido a uma hierarquia axiológica.”
 Tal entendimento é complementado pelo Prof. Bernardo Ribeiro de Moraes (1996,

apud COSTA, 2001, p. 40) ao afirmar que o instituto da imunidade “não apenas complementa

princípios albergados na Constituição, mas também constitui princípio constitucional próprio

(...) é um princípio de constitucional de vedação impositiva”.
A crítica  que  se  faz  em relação  à  acepção  do  referido  instituto  como  princípio

constitucional  é  no  sentido  da  impossibilidade  de  conferir  a  este  tratamento  genérico  e

abstrato, tal como conferido aos princípios. 
Face  às  diversas  definições  de  imunidade  tributária,  parece-nos  mais  adequado

parafrasear  e  adotar  como  parâmetro  o  conceito  apresentado  pelo  Prof.  Paulo  de  Barros

Carvalho, que define o instituto da imunidade tributária  como normas constitucionais  que

estabelecem limitações às pessoas políticas de direito público interno, para instituir tributos

sobre  situações  taxativamente  previstas  pela  Constituição  Federal,  constituindo-se  direito

fundamental e, portanto, de aplicação imediata em favor do imune.

2.3. Princípios norteadores 
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2.3.1. Da legalidade 

Partindo do pressuposto de que toda a norma jurídica constitui,  de alguma forma,

uma limitação à conduta de alguém, em nada se diferencia dos princípios jurídicos tributários,

que em matéria de imunidade tributária, ditam e estabelecem vedações para o exercício da

competência outorgada aos entes soberanos. Como sabido, ao se adotar um sistema jurídico

positivado, o princípio da legalidade certamente é o mais importante deles.
Tendo por base legal  o próprio texto constitucional  (art.  150, inciso I,  da CF), o

princípio da legalidade dispõe “ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. Ressalte-se que em matéria

de desoneração fiscal, o princípio da legalidade não se atém ao seu conceito geral, uma vez

que impõe maior rigor ao limitar o exercício do ente tributante.
É dizer que somente mediante  lei  será possível a criação ou majoração de tributos,

não havendo margem para serem constituídos  através  de decretos,  portarias  ou instruções

normativas. Contudo, como toda regra, comporta exceção. 
A exceção ao princípio da legalidade encontra respaldo no art. 153, §1º da CF, e diz

respeito  tão  somente  à  alteração  das  alíquotas  dos  seguintes  tributos:  (a)  importação  de

produtos  estrangeiros;  (b)  exportação,  para  o  exterior,  de  produtos  nacionais  ou

nacionalizados; (c) produtos industrializados; (d) operações de crédito, câmbio e seguro, ou

relativas a títulos ou valores mobiliários. Estes poderão sofrer alterações de suas alíquotas por

mero ato do Poder executivo, atendidas as condições e os limites fixados em lei. 

2.3.2. Da isonomia e capacidade contributiva

Os  princípios  da  isonomia  e  da  capacidade  contributiva  são  extremamente

pertinentes ao presente estudo, vez que possuem como objetivo o próprio status de  justiça

fiscal, cabendo-lhes a busca por uma sociedade mais justa e igualitária.

Em matéria tributária o princípio da isonomia reside no art. 150, inciso II da CF, que

institui ser “vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios instituir tratamento

desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente...”.

Todavia, a isonomia tem causado discussões entre juristas, pois há quem diga que

além da igualdade de todos perante a lei, deveria de igual forma tal princípio ser dirigido ao

legislador,  para  garantir  a  igualdade  de  todos  na  lei.  Em outras  palavras,  não  deveria  o

legislador  favorecer  determinadas  pessoas  com  benefícios  fiscais,  se  assim  fosse,  estaria

estabelecendo tratamento desigual entre os contribuintes.  Argumento esse um tanto quanto

infeliz.
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É incontestável  o fato de que as pessoas políticas  não podem instituir  tratamento

desigual a quem estiver em condições equivalentes. Incontestável, também, o fato das pessoas

não serem  iguais e, portanto, nem sempre estarem nas mesmas condições factuais. É dizer

que, nas palavras de Hugo de Brito Machado (2014, p. 281), “na organização da sociedade, o

Direito necessariamente admite desigualdades”.

Em decorrência disso, diga-se da necessidade de tratamento diferenciado, o princípio

da  capacidade  contributiva,  ou  capacidade  econômica,  propõe  que  cada  um contribua  na

medida  de  suas  possibilidades,  e  que  para  isso,  “sempre  que possível,  os  impostos  terão

caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte..” (§1º,

art. 145 da CF). Noutros termos, é dizer que a carga tributária mais onerosa deverá recair

sobre aqueles de detêm uma maior concentração de riquezas. 

Isto é facilmente visualizado, por exemplo, no Imposto sobre a Renda – IR, visto que

quem aufere poucos rendimentos está isento de recolhê-lo, por haver uma presunção de que

toda a renda está comprometida com as necessidades básicas do contribuinte, não havendo,

portanto,  capacidade  contributiva.  Em  contrapartida,  aqueles  que  auferem  rendimentos

maiores e possuem capacidade econômica, contribuem na medida destes.

É exato afirmar, então, que o princípio da capacidade contributiva está intimamente

ligado ao princípio da isonomia, dele decorrendo diretamente.

A lei tem sua eficácia justamente porque se propõe a regulamentar as desigualdades,

instituindo tratamento diferenciado às situações que são desiguais,  elevando e tornando-as

jurídicas. Em síntese, a concessão de benefícios fiscais com base na capacidade econômica do

contribuinte não viola a isonomia, pelo contrário, reforça a possibilidade de todos terem iguais

oportunidades.

2.3.3. Da anterioridade anual e nonagesimal 

O  princípio  da  anterioridade  tributária,  anual  ou  nonagesimal,  tem por  finalidade

proteger o contribuinte contra a imediata eficácia das normas que aumentam a carga tributária

a que ele esteja sujeito, estabelecendo um lapso temporal mínimo para que a norma comece a

surtir efeitos.

Pertinente  destacar  que  diferentemente  do  princípio  da  irretroatividade,  que  toma

como base a data da vigência da lei, o princípio da anterioridade leva em consideração, para

fixação do marco temporal inicial, a data da publicação da lei.
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A anterioridade anual, prevista no art.  150, III,  b da CF, estabelece ser vedado aos

entes políticos cobrar tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a

lei que os instituiu ou aumentou.” É dizer que se determinado tributo vier a ser majorado ou

instituído por lei publicada em 01 de agosto de 2017, por exemplo, a sua cobrança somente

poderá ocorrer a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, 01 de janeiro de 2018.

O §1º do art. 150 da CF trás algumas exceções à anterioridade anual ao dispor que a

vedação  não  se  aplica  aos  (i)  empréstimos  compulsórios,  para  atender  despesas

extraordinárias  decorrentes  de calamidade pública,  guerra ou sua eminência;  (ii)  impostos

sobre importação de produtos estrangeiros; (iii) impostos sobre exportação, para o exterior de

produtos  nacionais  ou  nacionalizados;  (iv)  impostos  sobre  produtos  industrializados;  (v)

impostos  sobre operações de créditos,  câmbio ou seguro,  ou relativas a títulos  ou valores

imobiliários; (vi) impostos extraordinários, na iminência ou no caso de guerra externa. 

Em síntese, sem prejuízo das demais exceções presentes no texto constitucional, não

se  aplica  a  anterioridade  do  mesmo  exercício  financeiro  aos  impostos  extraordinários  e

empréstimos compulsórios extraordinários, pelo caráter emergencial  destes, bem como aos

tributos extrafiscais (II, IE, IPI e IOF), visto se tratarem de mecanismos de intervenção no

domínio econômico.

Por sua vez, a anterioridade nonagesimal, trazida pela EC 42/2003, prevista no art.

150, III,  c  da CF, impõe a obediência de um prazo mínimo de noventa dias entre a data da

publicação da lei que cria ou majora tributos e a sua eficácia.

Para  melhor  elucidar,  se  determinado  tributo  for  instituído  ou  majorado  por  lei

publicada em 05 de outubro de 2017, por exemplo, a sua cobrança não mais poderá ocorrer a

partir de 01 de janeiro de 2018, eis que não transcorreu o prazo mínimo de noventa dias.

Contudo, se a instituição do tributo ocorrer no início do ano, a sua cobrança não poderá ser

efetuada  noventa  dias  após,  pois,  neste  caso,  deve-se  observância  a  anterioridade  anual,

podendo o tributo ser exigido somente no próximo exercício financeiro.

A exceção  à  noventena  é  encontrada  no  §1º  do art.  150,  in  fine,  ao  dispor  que  a

vedação  não  se  aplica  aos  (i)  empréstimos  compulsórios,  para  atender  despesas

extraordinárias  decorrentes  de calamidade pública,  guerra ou sua eminência;  (ii)  impostos

sobre importação de produtos estrangeiros; (iii) impostos sobre exportação, para o exterior de

produtos  nacionais  ou  nacionalizados;  (iv)  rendas  e  proventos  de  qualquer  natureza;  (vi)

impostos sobre produtos industrializados; (v) impostos extraordinários, na iminência ou no

caso de guerra externa; tampouco à fixação da base cálculo dos impostos dos arts. 155, III e

156, I, da CF.
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Cumpre  frisar  que  a  anterioridade,  seja  anual  ou  nonagesimal,  existe  em prol  do

contribuinte,  não  impedindo,  assim,  a  imediata  eficácia  de  normas  que  diminuam  ou

extinguem a carga tributária a que o contribuinte esteja sujeito.

2.3.4. Do não-confisco 

O  princípio  do  não-confisco  ou  da  razoabilidade  e  proporcionalidade  da  carga

tributária está previsto no art. 150, IV da CF, que dispõe sem vedado às pessoas políticas

“utilizar  tributo com efeito  de confisco.”  Frisa-se que “efeito  de confisco” é diferente  do

“confisco” em si. Isto é, sempre que a carga tributária de determinada atividade ou operação

for  elevada,  desproporcional,  fale-se  que  há  efeito  de  confisco,  implicando

inconstitucionalidade. Enquanto que, se toda a renda ou produto for tomado pelo Fisco em sua

integralidade, tem-se o próprio confisco.

Igualmente, não há que se confundir tributo confiscatório com a pena de perdimento,

recepcionada pela CF (art. 5º, XLVI,  b), pois enquanto o confisco refere-se ao excesso de

tributação auferida pelo Estado em razão de determinado fato gerador, a pena de perdimento

tem, como a própria designação demonstra, caráter meramente punitivo.

Ao  vedar  o  confisco  o  constituinte  objetivou  direcionar  o  legislador,  quando  do

exercício do poder de tributar, a fazê-lo de forma razoável e proporcional, de modo a não

prejudicar ou dificultar o exercício das atividades do contribuinte em consequência da pesada

carga tributária.

Em  que  pese  o  tributo  confiscatório  se  caracterize  pela  irrazoabilidade  e

desproporcionalidade na tributação, este possui um conceito indeterminado. É dizer que não

há  um  quantum  pré-definido  para  fins  de  reconhecimento  do  confisco.  O  legislador

constitucional  achou  por  bem  o  fazer  em  cláusula  aberta,  reservando  alto  grau  de

subjetividade ao juiz para analisar, no caso concreto, e a existência de confisco, ou não.

Para fins de balizar entendimentos e fundamentar suas decisões, o STF tem fixados

alguns parâmetros que podem ser levados em consideração para a configuração do caráter

confiscatório,  tais como: a totalidade da carga tributária em relação à capacidade (renda e

capital)  que dispõe o contribuinte  e a cumulatividade de incidência realizada pela  mesma

entidade Estatal.

Percebe-se, portanto, que para o reconhecimento ou não do caráter confiscatório o juiz

deve,  conforme as  particularidades  de  cada  caso,  utilizar-se  de  suas  concepções  político-
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filosóficas  (grau  de  subjetividade),  sem deixar  de  observar  a  capacidade  contributiva  do

contribuinte.

2.4.  Distinção de imunidade, isenção e alíquota zero

Ao  tratar  de  imunidade  tributária,  necessário  se  faz  distingui-la  dos  diversos

institutos  de  natureza  semelhante,  entre  eles  as  isenções  e  alíquota  zero.  Em  termos

econômicos, ambos cumprirão a mesma missão, qual seja desonerar o contribuinte. Contudo,

é pertinente oferecer tratamento jurídico particularizado a cada um deles.

A imunidade, como visto anteriormente, opera no campo da competência tributária.

Trata-se,  portanto,  dos  obstáculos  constitucionais  que  limitam  o  exercício  dos  entes

tributantes em detrimento de determinadas pessoas, ou categorias de pessoas. Por sua vez a

isenção, disciplinada no art. 150, §6º da CF, refere-se à exceção, por lei ordinária, à regra

jurídica da tributação. 

A isenção é a retirada, por lei, de parte da hipótese de incidência. Alguns

produtos cuja entrada no território nacional ensejaria a incidência do tributo

podem ficar isentos desta, por expressa determinação legal. A regra jurídica

da isenção não configura uma dispensa legal  de tributo devido, mas uma

exceção à regra jurídica da tributação (MACHADO, 2014, p. 233). 

Semelhante é o entendimento do ilustre prof. Luciano Amaro, ao lecionar que: 

basicamente,  a  diferença  entre  a  imunidade  e  a  isenção está  em  que  a

primeira  atua  no  plano  da  competência,  e  a  segunda  opera  no  plano  do

exercício da competência. Ou seja, a constituição, ao definir a competência

excepciona determinadas situações que, não fosse a imunidade, quedariam

dentro do campo de competência,  mas  por força da norma de imunidade

permanecem  fora  do  alcance  do  poder  de  tributar  outorgado  pela

Constituição. Já a isenção atua noutro plano, qual seja, do exercício do poder

de tributar: quando a pessoa política competente exerce esse poder, editando

a  lei  instituidora  do  tributo,  essa  lei  pode,  usando  a  técnica  da  isenção,

excluir determinadas situações, que, não fosse a isenção, estariam dentro do

campo de incidência da lei de tributação, mas, por força da norma isentiva,

permanecem fora deste campo (AMARO, 2009, p. 152).
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Em posicionamento mais detalhado, após dividir a regra de isenção em hipóteses  e

consequentes, Paulo de Barros Carvalho (1999, p. 506 – 509) conceitua isenção como sendo a

limitação do âmbito de abrangência de critério do antecedente ou do consequente da norma

jurídica  tributária,  que  impede  que  o  tributo  nasça  (naquele  caso  abrangido  pela  norma

jurídica isentiva). 

Em síntese, extrai-se dos entendimentos acima mencionados que a imunidade atua no

campo  da  competência  tributária,  sendo,  portanto,  ligada  e  dependente  da  Constituição

Federal, enquanto a isenção opera no plano da incidência, dependente de lei ordinária.

A alíquota  zero,  por  sua  vez,  embora  cumpra  papel  semelhante  à  imunidade  e

isenção, no que se refere ao excepcionar a regra, que é o pagamento do tributo, não enseja

dúvida quanto à sua distinção em relação aos demais institutos. 

Tendo por base legal o art. 153, §1º da CF, a alíquota zero diz respeito a situações em

que o ente tributante (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) definiu que a tributação

de determinada operação será zerada, tendo por objetivo uma política econômica provisória

de incentivo ao consumo. Vale frisar que nesta hipótese o fato gerador ocorre normalmente,

tal como na isenção, contudo, a obrigação tributária dele decorrente, por uma questão de mero

incentivo, será nula.

Pode-se afirmar que a alíquota zero recai basicamente sobre os tributos regulatórios

(II, IE, IPI e IOF), que, conforme estudado, excepcionam o princípio da legalidade e podem

ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, desde que o percentual esteja dentro

dos limites estipulados em lei.

3. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS EM ESPÉCIE (art. 150, VI, CF/88)

3.1.  IMUNIDADE RECÍPROCA 

Também conhecida como imunidade das pessoas políticas,  a imunidade recíproca

decorre naturalmente do  pacto federativo,  bem como do  princípio da isonomia,  no que se

refere à igualdade formal dos entes estatais. Do pacto federativo porque, ao exigir impostos

uma das outras, as pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), teriam

afrontadas  a  sua  autonomia,  garantia  constitucional.  Do princípio  da  isonomia  porque ao

tributar  umas  as  outras,  estabelecer-se-ia  um estado de  sujeição  de  quem é  tributado  em

relação a quem tributa.
A imunidade recíproca está prevista no art. 150, inciso VI, alínea a, da Constituição

Federal  e  consiste  na  vedação  imposta  às  pessoas  políticas  de  instituir  impostos  sobre  o

patrimônio, a renda ou serviços, uns dos outros. Trata-se de cláusula pétrea (art. 60, §4º, I, da
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CF), dada a importância de proteger o pacto federativo, insuscetível, portanto, de deliberação

por emenda constitucional. Aliás, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou (ADIN.

n.º 939).
Pertinente  destacar,  inicialmente,  que  a  Carta  Magna,  em  sede  de  imunidade

recíproca, falou especificamente em tributo da espécie imposto, deixando a desejar em relação

aos  demais  tributos.  Daí  insurge,  portanto,  a  possibilidade  dos  entes  exigirem as  demais

espécies tributárias uns dos outros, entre elas e a título de exemplo, as taxas.
Pois bem. Ao conferir imunidade às pessoas políticas, o próprio texto constitucional

elencou duas situações nas quais o patrimônio, a renda e os serviços das entidades públicas

não  serão  imunes,  regra  essa  contida  no  §3º  do  art.  150  da  CF,  que  assim  dispõe:  “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 promitente comprador da obrigação de pagar

imposto relativamente ao bem imóvel.”
Na visão de Hugo de Brito Machado (2014, p. 289), a exclusão da imunidade quanto

às  atividades  de  caráter  econômico  é  plenamente  justificável,  pois  “[...]  a  imunidade

implicaria tratamento privilegiado, contrário ao princípio da liberdade de iniciativa [...]”. No

que tange a exclusão da imunidade pela cobrança de tarifa, o autor tece a seguinte crítica:

“[...] havendo tal cobrança, não há de se perquirir a respeito da natureza da atividade prestada.

Basta  a  cobrança  para  qualificá-la  como  de  natureza  econômica.  Havendo  cobrança  de

contraprestação, de preços ou e tarifas, não há imunidade, seja qual for a natureza da atividade

desenvolvida pela entidade estatal”. Em suma, o autor ressalta que a mera cobrança de preços

ou tarifas, por si só, abre interpretação ampliativa ao dispositivo, o que não deve prevalecer,

visto que afasta disputas em torno do que realmente caracteriza uma atividade econômica.
O  §2º  do  art.  150  da  CF  estende  as  imunidades  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.  Trata-se  da

chamada imunidade recíproca extensiva, para alguns doutrinadores. 
A observação  que  se  faz  quanto  ao  disposto  no  §2º  é  no  sentido  de  conferir  às

autarquias  e  fundações  públicas  a  mesma  garantia  conferida  aos  entes  políticos,  com  a

ressalva  de  que  precisam,  necessariamente,  manter  seu  patrimônio,  renda  e  serviços

vinculados às respectivas finalidades ou às delas decorrentes. Em termos exemplificativos é

dizer  que se a  União (ente  político)  der  a  alguns de  seus  imóveis  finalidade  diversa das
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essenciais, ainda sim continuará a gozar da imunidade, enquanto se quem o fizer for a Anatel

(autarquia federal), a imunidade restará afastada, incidindo, portanto, a obrigação tributária.

Destaca-se que a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de estender a

imunidade  recíproca  às  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista,  quando

delegatárias  de  serviços  públicos  ou  atos  de  polícia  (RE  407.099/RS,  j.  22.06.2004,  DJ

06.08.2004).  Contudo,  quando  estas  desempenham  atividades  de  cunho  econômico,  não

poderão gozar de privilégios ficais não extensivos às do setor privado, à luz do que determina

o art. 173, §2º da Constituição Federal. 

A propósito, Carrazza elogia e complementa o citado dispositivo: 

Não podemos deixar de aplaudir a exigência constitucional,  porquanto de

pouco  valeria  o  caput do  precitado  art.  173  declarar  competir

preferencialmente à iniciativa privada a exploração de atividade econômica

se as empresas públicas e as sociedades de economia mista, intervindo no

mercado,  pudessem desfrutar  unilateralmente  de  privilégios  fiscais.  Com

isto, acabariam fazendo uma concorrência desleal, já que seus produtos ou

serviços, livres dos custos da tributação, tenderiam ser mais baratos que os

das  empresas  privadas.  Na  prática,  pois,  a  exploração  preferencial  das

atividades econômicas pertenceria ao Estado (contrariando diretriz de nosso

sistema constitucional). (CARRAZZA, 2004, p. 676)

Em última análise, a fim de afastar divergências, cumpre estudar a expressão “nem

exonera  o  promitente  comprador  da  obrigação  de  pagar  imposto  relativamente  ao  bem

imóvel” constante na parte final do §3º do art. 150 da CF.

A problemática era a seguinte: o imóvel objeto de promessa de compra e venda, na

propriedade do promitente vendedor, integrando, pois, o patrimônio da entidade imune, está

abrangido pela imunidade conferida ao ente? Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha

decidido em sentido contrário (súmula 76), prevalece novo entendimento firmado pela Corte

(Súmula  583),  no  sentido  de  afastar  a  imunidade  sobre  o  imóvel  e  fazer  do  promitente

comprador sujeito passivo da obrigação tributária. Veja-se:

STF – 583 - Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome

de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano.
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Em breve e sucinto resumo, podemos sintetizar que a imunidade recíproca abrange

não apenas os entes políticos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), mas também as

autarquias  e  fundações  públicas,  quando  vinculadas  as  suas  finalidades,  bem  como  as

sociedades de economia mista e empresas públicas, quando prestadoras de serviços públicos

de prestação obrigatória pelo Estado.

3.2.  TEMPLOS DE QUALQUER CULTO 

O texto constitucional visando assegurar a livre manifestação da religiosidade das

pessoas, ou seja, a fé que elas professam, imunizou os templos de qualquer culto à tributação

por meio de impostos, conforme disposto no art. 150, VI, alínea b, da Constituição Federal. 
É fácil perceber que a imunidade dos templos de qualquer culto, também conhecida

como  imunidade  religiosa,  tem por  finalidade  garantir  e  incentivar  a  liberdade  de  culto,

cláusula pétrea constante no art. 5º, VI da CF.
Quanto à sua definição, Eduardo Sabbag (2012, p. 322) considera que “a imunidade

dos templos  religiosos  demarca  uma norma constitucional  de não incidência  de impostos

sobre  os  templos  de  qualquer  culto.  Não  se  trata  de  benefício  isencional,  mas  de  uma

exoneração de ordem constitucional, à qual se pode atribuir o rótulo de imunidade religiosa.”
No  que  se  refere  ao  conceito  de  templos,  Carrazza  assevera  que  este  deve  ser

interpretado de forma abrangente. Em seus dizeres:

a  palavra  templos  tem sido  entendida  com certa  dose  de  liberdade.  São

considerados  templos  não  apenas  os  edifícios  destinados  à  celebração

pública dos ritos religiosos, isto é, os locais onde o culto se professa, mas

também, os seus anexos. Considera-se  anexos dos templos todos os locais

que tornam possível, isto é, viabilizam, o culto ou dele decorrem [...] desde

que,  é  claro,  não  sejam empregados,  em fins  econômicos  (CARRAZZA,

2004, p. 688 – 689)

Ressalte-se que essa maior abrangência não é de hoje. A proclamação da República

foi a grande responsável por decretar a separação entre a Igreja e o Estado. A partir de então, o

Estado tornou-se laico, isto é, deixou de adotar determinada religião, de modo que passou a

dispensar maior proteção a todas as crenças. Com a presunção de legitimidade de todas as

religiões,  até  prova  em  contrário,  a  imunidade  é  extensiva,  de  igual  forma,  aos  centros

espíritas e às lojas maçônicas, embora esta última não se traduza como religião. 
Entretanto,  a  imunidade  religiosa,  tal  como  a  recíproca,  também  comporta

limitações. É dizer que, a rigor do que dispõe do §4º do art. 150 da CF, a imunidade alcança

tão somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com a finalidade da entidade
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isenta.  Ou  seja,  quando  utilizada  com  finalidade  econômica,  no  sentido  de  ferir  a  livre

concorrência,  a  imunidade  restará  afastada,  ocorrendo,  portanto,  os  respectivos  fatos

geradores.
A título de exemplo, pode-se afirmar que sobre o imóvel onde se realiza a prática

religiosa, não incide o IPTU, tampouco incide o ISS sobre o serviço religioso e imposto sobre

a renda em relação aos dízimos, doações ou esmolas. Há quem defenda que a atividade de

caráter  econômico pode ser verificada,  por  exemplo,  na existência  de imóvel  pertence  ao

patrimônio da entidade, que esteja alugado a terceiro. Nesse sentido, se posiciona Carraza: 

a imunidade não se estende às rendas provenientes de alugueres de imóveis,

da locação do salão de festas da paróquia, da venda de objetos sacros, da

exploração comercial de estacionamentos, da venda de licores etc., ainda que

os  rendimentos  assim obtidos  revertam em benefício  do  culto.  Por  quê?

Simplesmente  porque  estas  não  são  funções  essenciais  de  nenhum culto

(CARRAZZA, 2004, p. 689)

Parece-nos,  contudo,  que  esse  entendimento  foi  superado.  Para  a  doutrina

majoritária,  ao se interpretar a cláusula limitadora do art.  150, §4º, a amplitude da norma

imunizadora  é  ainda  maior  e  pode  abranger  até  atividades  comerciais  que  não  estejam

diretamente  relacionadas  com  as  finalidades  religiosas,  desde  que  revertidas  em  prol  da

entidade. 

A professora Regina Helena Costa (2005, p. 159) é adepta desse entendimento e vai

além ao afirmar que o fator decisivo não é a prática religiosa em si, mas sim a destinação

constitucional  dos  frutos  obtidos  em  favor  da  entidade  imune,  ainda  que  auferidos  por

atividades de caráter econômico. 

Essa  exegese  ampliativa  também  é  aceita  no  âmbito  jurisprudencial,  tendo  o

Supremo Tribunal Federal já se manifestado a respeito. Pertinente se faz colacionar a ementa

do julgado. 

EMENTA: Recurso extraordinário.  2.  Imunidade  tributária  de templos  de

qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda

e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo

150,  VI,  "b" e § 4º,  da Constituição.  3.  Instituição religiosa.  IPTU sobre

imóveis  de  sua  propriedade  que  se  encontram alugados.  4.  A imunidade

prevista  no art.  150,  VI,  "b",  CF,  deve abranger  não somente  os  prédios

destinados  ao  culto,  mas,  também,  o  patrimônio,  a  renda  e  os  serviços
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"relacionados  com  as  finalidades  essenciais  das  entidades  nelas

mencionadas".  5.  O  §  4º  do  dispositivo  constitucional  serve  de  vetor

interpretativo das alíneas "b" e "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição

Federal.  Equiparação  entre  as  hipóteses  das  alíneas  referidas.  6.  Recurso

extraordinário provido (RE 325822 SP). (grifo nosso).

Embora ainda persistam divergências na doutrina pátria e jurisprudência em relação a

interpretação a ser adotada, caminha-se, ao que tudo indica, a uma interpretação mais ampla

do significado da expressão “finalidades essenciais”, reconhecendo como imunes não apenas

a entidade religiosa, mas também as atividades estranhas ao culto religioso, cuja destinação

dos  recursos  percebidos  seja  feita  nos  ditames  constitucionais,  mediante  comprovação

documental e ressalvada a livre concorrência.

3.3.  PARTIDOS  POLÍTICOS,  INCLUSIVE  SUAS  FUNDAÇÕES,  ENTIDADES
SINDICAIS DOS TRABALHADORES E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS.

 
A imunidade conferia aos partidos políticos regularmente constituídos e às fundações

por  eles  mantidas  decorre  puramente  do  Estado  Democrático  de  Direito,  com  vistas  a

assegurar  o  pluralismo  político,  necessário  ao  perfeito  funcionamento  do  regime

representativo.
Por  sua  vez,  ao  imunizar  as  entidades  sindicais  dos  trabalhadores  (laborais),  o

constituinte, de maneira louvável, visou proteger a liberdade de associação sindical (art. 8º da

CF), favorecendo a sindicalização dos trabalhadores, gize-se, aqueles que exercem atividades

economicamente inferiores. Noutras palavras, o legislador achou por bem não estender a regra

imunizante  às  entidades  sindicais  dos  empregadores  (patronais),  talvez  por  estes  se

encontrarem ao lado mais forte da relação trabalhista, utilizando, portanto, da isonomia como

critério definidor para garantir igualdade jurídica.
À luz do que dispõe o inciso VI, alínea c, do art. 150 da Magna Carta, as entidades

educacionais  e  assistenciais,  sem fins lucrativos,  também estão abrangidas  pelo manto  da

imunidade. 
Ressalte-se que a expressão “atendidos os requisitos da lei” constante na parte final

do dispositivo, deve ser observada não somente pelas instituições educacionais e assistenciais,

mas também pelos partidos políticos e suas fundações, bem como pelas entidades sindicais

dos trabalhadores. Alexandre (2008, p. 167) bem explica que “o que acontece nesse caso é

que a imunidade foi estipulada em norma constitucional de eficácia limitada, mas, editada a
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norma que a constituição reclama, o não pagamento de imposto sobre o patrimônio, renda e

serviços decorrerá da eficácia que a lei regulamentadora conferiu à norma constitucional.”
Com  efeito,  ao  teor  do  que  disciplina  o  inciso  II  do  art.  146  da  CF,  referida

regulamentação deverá  ser  feita,  necessariamente,  mediante  lei  complementar,  que  deverá

ater-se, tão somente, aos aspectos formais da norma, ou seja, apontar as medidas necessárias a

assegurar a eficácia do mandamento constitucional,  não lhe sendo cabível restringir ou de

qualquer modo deturpar o preceito constitucional.
Cumpre bem este papel, atualmente, o art. 14 do Código Tributário Nacional, que

assim prescreve:

 

 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; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

 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.

Extrai-se,  desta  forma,  que  os  partidos  políticos,  suas  fundações,  os  sindicatos

laborais  e  as  instituições  educacionais  ou  assistenciais,  somente  serão  abrangidos  pela

imunidade se: (i) não tiverem finalidade lucrativa; (ii) aplicarem os recursos obtidos no país;

(iii) procederem a escrituração de suas receitas e despesas em livros próprios específicos.

Para  melhor  elucidar,  Carrazza  (2004,  p.  692)  assinala  que  “a  ausência  de  fins

lucrativos  exige  tanto  a  não-distribuição  de  seu  patrimônio  ou  de  suas  rendas  como  o

investimento na própria entidade dos resultados econômicos positivos obtidos.” A título de

exemplo o autor cita a remuneração dos funcionários ou administradores: se feita de maneira

equivalente aos serviços prestados, por si só, não afasta a imunidade, contudo, se feita de

modo exorbitante, não se conseguindo esconder a distribuição dos lucros, restará afastada a

regra imunizadora.

 

Não se deve confundir ausência de fim lucrativo com proibição de obtenção

de superávit  financeiro. Toda entidade que se pretenda viável e pense em

crescimento devem se esforçar para que suas receitas superem suas despesas.

O que não pode acontecer, sob pena de configuração de finalidade lucrativa,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
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é  a  distribuição  de  excedentes  entre  os  sócios,  diretores,  gerentes  ou

quaisquer outras pessoas (ALEXANDRE, 2008, p. 168).

Nesse quesito, tal como analisado na imunidade religiosa (item 3.2), a jurisprudência

tem se mostrado bastante flexível quanto à manutenção do patrimônio, renda e serviços das

instituições imunes e à vinculação das suas receitas às finalidades essenciais. Tanto é assim

que a obtenção de recursos provenientes de imóvel alugado a terceiro não afasta a imunidade,

desde que reinvestidos em favor das finalidades da entidade.  Aliás, esse é o entendimento

sumulado pelo Supremo Tribunal Federal:

STF – 724 – Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o

imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da

Constituição,  desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades

essenciais de tais entidades.

Em suma, é dizer que são toleráveis atividades estranhas àquelas que poderiam ser

consideradas  essenciais,  se  aos  rendimentos  obtidos  forem  dada  a  respectiva  destinação

constitucional em prol do ente imune.

Os  demais  requisitos  podem  ser  considerados  autoexplicativos,  de  modo  que  a

exigência  de  aplicação dos  recursos no país  impede a  remessa de lucros  ao exterior  e a

necessidade de escrituração em livros próprios obriga a anotação de receitas e despesas em

livros contábeis, a fim de fornecer ao Fisco instrumentos aptos a verificar o cumprimento das

obrigações anteriores. Trata-se, neste último caso, de obrigação tributária acessória.

Fixados  os  principais  pontos,  a  imunidade  conferida  às  entidades  educacionais  e

assistenciais carece de atenção especial, o que se passar a analisar, respectivamente.

Considerando ser a educação um pilar base da sociedade, o constituinte, por ocasião

do art. 205 da Carta Magna, a proclamou como “direito de todos” e “dever do Estado”. E

justamente  para  auxiliar  o  Estado  a  promover  o  pleno  desenvolvimento  das  pessoas  o

legislador  se  valeu  da  regra  imunizadora,  incentivando  instituições  particulares,  sem

finalidade lucrativa, a formar cidadãos por meio da educação. Como sabido, a expressão “sem

finalidade de lucro” não significa que o serviço prestado deva ser, necessariamente, gratuito.

De fato, a só circunstancia de uma escola cobrar mensalidade de seus alunos

não inviabiliza seu direito à imunidade. Pelo contrário, se, com o produto da

arrecadação de tais mensalidades, limitar-se a remunerar, de acordo com leis



22

de  marcado,  seus  funcionários  e  professores,  bem  como  a  investir  em

equipamentos  e  materiais,  continua  a  ter  pleno  direito  ao  benefício

constitucional em tela (CARRAZA, 2004, p. 702 e 704).

De igual forma, tamanha é a importância que deve ser dada a expressão “instituições

de educação”, pois, aos dizeres de Carraza (2004, p. 704) “[...] o benefício também alcança –

se, evidentemente, preencherem os mesmos requisitos – o museu, o centro de pesquisas, as

academias de letras, artes e ciência e outras congêneres, que, embora não tenham objetivos

estritamente didáticos, também contribuem para a educação.”
Essa  análise  ampliativa  proposta  pelo  autor,  diga-se  de  passagem,  é  digna  de

aplausos. Todavia, estrita deve ser a observância do art. 14 do CTN, sob pena de, havendo

eventual  descumprimento dos requisitos  lá  constates,  acarretar  em perda ou suspensão do

benefício constitucional. 
No que se refere às entidades assistenciais sem fins lucrativos, o ponto que merece

destaque  diz  respeito  a  sua  abrangência.  Há  quem  afirma  que  integram  esse  grupo  as

entidades fechadas de previdência social privada, para fins de concessão do benefício fiscal.
Em relação aos planos de previdência privada aberta, não restam dúvidas, eis que

visível  e  indiscutível  a  finalidade  lucrativa.  A dúvida  paira  em  relação  às  instituições

denominadas  como  “fundo  de  pensão”,  que  visam  complementar  os  rendimentos  da

aposentadoria  do  regime  geral  de  previdência  de  um  determinado  grupo  de  pessoas,

normalmente empregados de determinada empresa ou grupo de empresas.
Cumpre  ressaltar  que  o  constituinte,  por  ocasião  do  art.  194  da  Constituição,

evidenciou  distinções  entre  assistência  e  previdência  social,  sendo  certo  que  ambas,

juntamente com a saúde, integram a seguridade social. A principal diferença e talvez a mais

pertinente  ao  presente  estudo,  refere-se  ao  caráter  contributivo  presente  nos  benefícios

previdenciários e ausentes nos benefícios assistenciais. Isto é, só usufrui da previdência quem

contribui, e da assistência quem possua necessidade.

Se o legislador vê como realidades distintas assistência e previdência, deve-

se entender que há relevância no fato do art. 150, VI, c, da Magna Carta ter

imunizado  expressamente  as  entidades  de  assistência  social,  sem  fazer

qualquer  referencia  às  entidades  de  previdência  social  ou  ao  termo mais

genérico “seguridade social” (ALEXANDRE, 2008, p. 171).

Da análise detida do dispositivo tem-se que a imunidade não alcançaria as entidades

previdenciárias,  tendo  em vista  o  caráter  contributivo  e  a  consequente  omissão  no  texto

constitucional.



23

Contudo, o Supremo firmou entendimento no sentido de conferir o benefício fiscal às

entidades  fechadas  de  previdência  privada  que  não  sejam mantidas  por  contribuições  ou

patrocínios  de  instituições  financeiras.  Sendo  assim,  a  entidade  de  previdência  privada

mantida apenas pelas contribuições do empregador em prol dos empregados, estes isentos da

contribuição, faz jus à imunidade, eis que presente o caráter assistencial. 

STF – 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 benefícios.”

Daí se retira, portanto, o grande fundamento que pôs fim aos denominados “fundos

de pensão das estatais”.
Derradeiramente,  pertinente destacar que por se tratar  de norma constitucional  de

eficácia limitada, dependente de lei regulamentadora, seja qual for a amplitude dos termos

constantes na alínea c, inciso VI do art. 150 da Constituição, estrita deve ser a observância do

art..  14  do  Código  Tributário  Nacional,  sob  pena  de  incorrer  na  suspensão  ou  perda  da

imunidade, nos termos do §1º do referido artigo.

3.4.  LIVROS,  JORNAIS,  PERIÓDICOS  E  O  PAPEL  DESTINADO  À  SUA
IMPRESSÃO 

A imunidade  conferida  aos  livros,  jornais,  periódicos  e  o  papel  destinado  a  sua

impressão está prevista no art. 150, VI, alínea d, da Constituição federal. Também conhecida

como  imunidade  cultural,  o  legislador  buscou  baratear  o  acesso  à  cultura  e  facilitar  a

liberdade de expressão do pensamento, direito constitucionalmente protegido (art. 5º, IV da

CF), tratando-se de cláusula pétrea.
Diga-se de passagem, a liberdade de pensamento no Brasil pode ser exercida pelas

mais diversas formas, entre elas palavras, gestos e principalmente pela escrita. Assim, deve

ser  compreendida  em sentido  lato,  contemplando qualquer  meio  idôneo de  ação humana,

sendo-lhe conferida ampla proteção pelo ordenamento jurídico pátrio.
Cumpre  ressaltar,  inicialmente,  nos  dizeres  de  Machado  (2014,  p.  394),  que  a

imunidade aqui estudada “há de ser entendida  em seu sentido finalístico  [...]  o objeto da

imunidade  poderia  ser  frustrado  se  o  legislador  pudesse  tributar  qualquer  dos  meios

indispensáveis à produção dos objetos imunes.”
Diante disso, considera-se abrangido pela norma imunizante todo e qualquer material

necessário à confecção do livro, do jornal ou periódico, e não apenas os exemplares da obra
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em si. Em outras palavras, não poderá incidir nenhum imposto sobre qualquer instrumento,

equipamentos cuja finalidade seja a produção dos objetos imunes.
A propósito,  a  Corte  máxima  já  se  pronunciou a  respeito,  no  sentido  de  que  “a

imunidade tributária relativa a livros, jornais e periódicos é ampla, total, apanhando produto,

maquinário  e  insumos.  A referência  ao  papel  é  exemplificativa  e  não  exaustiva.”  (RE nº

202.149/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11/10/2011).
Considerando que há consenso, tanto na doutrina como no âmbito jurisprudencial, a

respeito do alcance da imunidade em relação ao que eventualmente decorrer da produção do

livro, periódico ou similar,  este tema dispensa maiores esclarecimentos. Convém, contudo,

analisar a definição da expressão livros constante no texto constitucional. Tendo em vista que

foi pauta de recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, adequado se faz tratar em

capítulo próprio, a fim de melhor elucidar o assunto.

3.4.1.  Acepção de “livros” para fins de imunidade

A palavra livros, utilizada pelo constituinte desde a promulgação da Constituição de

1967 e mantida na atual, tem sido objeto de constates evoluções. Há de se considerar que seu

empego  no  texto  constitucional  não  pode  ser  interpretado  no  sentido  restrito,  como  um

conjunto de folhas impressas, mas sim como um instrumento de pensamento, ou seja, meio de

se propagar a cultura. Aliás, esse é o bem que o legislador considerou digno de proteção.

Para fins de imunidade, deve ser considerado o fim a que se destina o livro, e não a

sua forma.  Em razão disso,  a  definição  de  livros não deve ficar  atrelada  ao seu conceito

formal  do dicionário,  mas  deve ser entendida,  ao dizer  de Carrazza (2004, p.  724) como

“qualquer  objeto que transmita  conhecimento  (ideias,  informações,  comentários,  narrações

reais ou fictícias etc.), pouco importado se isto se faz por caracteres alfabéticos, por imagens,

por sons, por signos Braille, por impulsos magnéticos etc.”

Observa-se,  que a despeito do conceito ampliativo da palavra  livros constante  no

texto constitucional, não se podia exigir muitas formas, quando da sua inclusão na Magna

Carta de 1967. Há que se reconhecer que foram as necessidades e o aprimoramento humano

no decorrer da história que fizeram com que o livro passasse de um suporte para outro: vale

dizer, das tábuas de argila ao papiro; do papiro ao papel; do papel ao CD-Rom; e assim por

diante.

Em posse disso, diga-se do conceito ampliativo de livros e a necessidade de conferir

reconhecimento  além  daqueles  impressos  em  papel,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em

recentíssimo julgado, por unanimidade de votos, fixou a seguinte tese:
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A imunidade tributária constante do art. 150, VI,  d, da CF/88 aplica-se ao

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

para  fixa-lo.”  (RE  330817,  Rel.  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  Pleno,

julgado em 08/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 30-

08-2017 PUBLIC 31-08-2017) 

Tamanha a repercussão da decisão, que talvez seja digna de um estudo próprio. A

título de complemento ao presente trabalho, entre as teses que levaram os ministros a estender

o  alcance  da  imunidade  aos  livros  eletrônicos,  encontram-se  alguma  que,  inclusive,  já

mencionamos. Veja-se:

(i) A teleologia da imunidade contida no art. 150, VI, d, da Constituição,

aponta para a proteção de valores, princípios e ideias de elevada importância,

tais como a liberdade de expressão, voltada à democratização e à difusão da

cultura etc;
(ii) A imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a

sua impressão não deve ser interpretada em seus extremos, sob pena de se

subtrair da salvaguarda toda a racionalidade que inspira seu alcance prático,

ou de transformar a imunidade em subjetiva, na medida em que acabaria por

desonerar  de  todo  a  pessoa  do  contribuinte,  numa  imunidade  a  que  a

Constituição atribui desenganada feição objetiva;
(iii) A interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e

levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com

isso,  evita-se  o  esvaziamento  das  normas  imunizantes  por  mero  lapso

temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus

preceitos;
(iv) É  dispensável  para  o  enquadramento  do  livro  na  imunidade  em

questão que seu destinatário (consumidor) tenha necessariamente que passar

sua  visão  pelo  texto  e  decifrar  os  signos  da  escrita.  Quero  dizer  que  a

imunidade  alcança  o  denominado  “audio  book”,  ou  audiolivro  (livros

gravados em áudio, seja no suporte CD-Rom, seja em qualquer outro).
(v) A teleologia da regra de imunidade igualmente alcança os aparelhos

leitores de livros eletrônicos (ou e-readers) confeccionados exclusivamente

para  esse  fim,  ainda  que,  eventualmente,  estejam  equipados  com

funcionalidades  acessórias ou rudimentares que auxiliam a leitura digital,
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tais  como  dicionário  de  sinônimos,  marcadores,  escolha  do  tipo  e  do

tamanho da fonte etc.

Verifica-se que o enfoque da extensão da imunidade no caso apreciado diz respeito,

tão  somente,  ao  suporte  físico  em  que  é  registrada  a  produção  intelectual,  no  livro

propriamente dito. Muito embora, ao se valer de outro julgado, o STF concedeu semelhante

amplitude em relação ao que seja decorrente da produção do livro, como já estudado.

Recapitulando, na voz da doutrina majoritária e da Corte Suprema, é livro para fins

de imunidade tributária qualquer objeto que possa transmitir conhecimento, isto é, reflexo do

direito a liberdade de pensamento e expressão. O que leva a crer, por dedução lógica, que

aquilo  que não propague conhecimento  deixar  de ser  enquadrado no conceito  da  palavra

livros.

De fato, nem todos os livros são abrangidos pela imunidade em tela. Ademais, como

assevera  Baleeiro  (2002,  p.  95),  o  benefício  fiscal  “não  alcança  os  livros  pautados  para

escrituração  e  fins  análogos.  Por  quê?  Por  uma  razão  muito  simples:  não  se  prestam  à

educação,  à  cultura,  à  liberdade  de  comunicação,  mas  servem,  apenas,  para  registrar

ocorrência de fatos econômicos.”

Percebe-se que o recente julgado pelo Supremo veio a calhar, até porque, ao se fazer

uma análise restritiva da alínea d, inciso VI, do art. 150 da CF/88, acabaria se esvaziando a

sua  razão  de  ser.  Em  tempos  de  constantes  evoluções,  é  necessário,  de  fato,  constantes

interpretações do texto constitucional, a fim de garantir máxima efetividade às normas. 

3.5.  FONOGRAMAS  E  VIDEOFONOGRAMAS  MUSICAIS  PRODUZIDOS  NO
BRASIL

A imunidade prevista na alínea  e, inciso VI do art.  150 da CF/88 é relativamente

nova.  Incluída  pela  Emenda  Constitucional  nº  75  de  2013,  a  redação  tem por  finalidade

imunizar  aos  impostos  os  “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.”

Embora incluída no texto constitucional somente em 2013, a “PEC da música” era

um projeto de 2007, e dentre seus objetivos, destaca-se o efetivo combate à pirataria. Para

isso, propunha desonerar aos impostos toda a produção de obra musical brasileira, ou aquelas
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interpretadas por artistas brasileiros. Ao imunizar toda fase de produção musical, viabilizar-

se-ia  a  concorrência  entre  os produtos piratas  e  originais,  considerando que estes últimos

chegariam ao consumidor final com um preço mais acessível.

Inicialmente, antes de adentrar aos reflexos da imunidade mencionada, é necessário

uma  breve  análise  do  dispositivo  legal,  a  fim  de  esclarecer  eventuais  dúvidas  sobre  as

expressões ali constantes.

No que diz respeito a expressão “fonogramas e videofonogramas musicais”, a sua

definição, porém, não exige dúvidas. De acordo com o art. 5º, inciso IX, da Lei 9.610/98 (Lei

de  direitos  autorais),  fonograma  pode  ser  definido  como  “toda  fixação  de  sons  de  uma

execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja

uma fixação incluída em uma obra audiovisual.” Noutros termos, fonograma é a gravação de

som de uma interpretação. Por sua vez, vídeo fonograma é a gravação de som e imagem de

determinada interpretação.

Cumpre frisar que como o dispositivo deixa claro que se tratam de fonogramas e

videofonogramas “musicais”, as gravações mencionadas no parágrafo anterior, dizem respeito

somente às interpretações de “sons e imagens musicais”, isto é, determinado artista realiza

gravação  de  som  ou  imagem  (CD  ou  DVD)  de  canção  composta  por  outro  artista,  por

exemplo.  Estariam  excluídas,  neste  caso,  recitações  de  poemas  em  som  ou  vídeo,  por

exemplo.

A expressão “produzidos no Brasil” carece de explicação. O legislador quis aqui se

referir às interpretações produzidas ou executadas no território nacional? Se produzida, uma

gravação  feita  no  Brasil  por  artista  brasileiro,  porém,  editada  no  exterior  não  faria  jus  à

imunidade?

Quanto  a  expressão  “contendo  obras  musicais  ou  literomusicais  de  autores

brasileiros”,  parece-nos  um  pouco  redundante  em  relação  a  primeira  parte,  pois  “obras

musicais” já estaria abrangido por “fonogramas musicais”. Literomusicais, no sentido aqui

empregado, se refere às musicas “cantadas” em oposição as instrumentais. 

Em interpretação fracionada, a expressão “obras em geral interpretadas por artistas

brasileiros” nos levaria a ampliar a primeira parte do dispositivo, visto que não seria apenas

“obra musical”, mas sim “obra em geral”. Entraria aqui, por exemplo, a recitação de poema

em áudio ou vídeo.  Contudo, a norma não deve ser interpretada separadamente,  mas sim

conjuntamente. Assim, essa expressão deve ser entendida como complemento da primeira, a

fim de que “obra em geral” refere-se à “obra musical em geral”.
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A parte final da alínea e, “salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de

leitura a laser” pode ser entendida como a fase que antecede a gravação do fonograma ou

videofonograma. Nesse caso, ainda não há a gravação em si, e portanto, não está abrangida

pela regra imunizadora.

Verifica-se, assim, que eventuais dúvidas sobre as expressões do texto constitucional

deverão ser aprimoradas ainda mais pelos juristas ao decorrer do tempo, valendo-se da mesma

interpretação sistemática e teológica aplicada as demais imunidades. 

As normas  imunizantes  têm seus  objetivos  facilmente  identificáveis  pelo

intérprete,  porquanto estampados na Constituição,  quase sempre de modo

explícito.  A partir  da  identificação  do  objetivo  (ou  objetivos)  da  norma

imunizante,  deve  o  intérprete  realizar  a  interpretação  mediante  a  qual  o

mesmo será atingido em sua plenitude, sem restrições ou alargamentos do

espectro  eficacial  da  norma,  não  autorizados  pela  própria  Lei  Maior

(COSTA, 2001, p. 117).

Superada  a  análise  terminológica  do  dispositivo,  que  deverá  ser  ainda  mais

aprimorada, cumpre tecer considerações a respeito dos reflexos jurídicos da imunidade em si.

Basicamente, tem-se que o constituinte, por ocasião da imunidade musical, vedou a

incidência  de  quaisquer  impostos  sobre  a  produção  de  Cd’s,  DVD’s  e  Blu-Ray.  Noutros

termos, todos os impostos, digam-se IR, ICMS, ISS, IPI e IOF, eventualmente incidentes nas

fases de produção do CD e DVD, serão desonerados pela regra imunizadora.

Dentre as fases de produção podemos citar desde a contratação de estúdio, músico,

mixagem que estariam isentos do Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviços, até a fase final

de circulação da obra do produtor ao lojista, que desobriga a incidência do Imposto sobre

Circulação de Bens e Serviços.

Ponto  importante  a  se  mencionar  em relação  ao  ICMS,  é  que  atualmente  o  seu

recolhimento está sujeito à substituição tributária. A substituição tributária é o mecanismo que

atribui ao contribuinte diverso a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, sendo que

este passará a  assumir  a condição de substituto tributário.  Cabe ao substituto,  neste  caso,

realizar a retenção na fonte e/ou recolhimento do ICMS. 

A regra da substituição tributária decorre do próprio texto constitucional, que assim

prescreve no art. 150, §7ª da CF/88:
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§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição

de  responsável  pelo  pagamento  de  imposto  ou  contribuição,  cujo  fato

gerador deva ocorrer posteriormente,  assegurada a imediata e preferencial

restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

No caso em apreço, se tratando de matéria musical,  o ICMS incidente na fase de

venda, que em tese seria recolhido pelo lojista, é retido na fonte, de modo que a lei atribui ao

gravador ou distribuidor a responsabilidade de recolhimento por fato gerador que venha a

ocorrer.  Entretanto,  incorrendo o fato  gerador  presumido,  caberá  a  restituição  do imposto

retido antecipadamente, conforme dispuser a lei estadual.

A legislação relativa à substituição tributária, regra   geral, somente prevê a

restituição  do  ICMS pago  por  antecipação  nas  hipóteses  em que  o  fato

gerador  presumido  não  acontece,  ou  seja,  quando  a  posterior  saída  que

deveria acontecer e que ensejou a retenção  não ocorre. O fato gerador não

realizado  caracteriza-se  pela  inocorrência  de  operação  subsequente  por

motivo  de  perda,  roubo,  quebra  ,  extravio,  inutilização  ou  consumo  de

mercadoria, salvo disposição em contrário previsto em legislação específica.

Na  ocorrência  de  qualquer  destas  situações,  cada  Estado  estabelece  as

normas  que  aplicará  para  restituir  o  imposto  aos  contribuintes  que  o

recolheram antecipadamente (ST COAD, 2017).

Em tese toda explanação, certamente, com a vigência imediata da regra imunizadora,

a sistemática de substituição tributária em relação à venda de produtos musicais deixará de

existir, cabendo a cada Estado da Federação regulamentar em lei própria. 

No que concerne à imunidade musical é o que se cumpre esclarecer. Ressalte-se que

por ser  relativamente  nova,  carece  de análise  mais  detalhada  tanto  no âmbito  doutrinário

quanto jurisprudencial. 

4. CONCLUSÃO

O  desenvolvimento  do  presente  trabalho  permitiu  uma  maior  compreensão  do

instituto da imunidade tributária no Brasil, de modo que podemos sintetizar, em breve resumo,

algumas ponderações.



30

De início, frisa-se que o instituto da imunidade foi a medida necessária e adequada

para por fim a classe de privilégios que havia quando de sua criação, fazendo com que a

distribuição  dos  benefícios  fiscais  vigentes  na  época,  fosse  distribuída  de  modo  mais

democrático, visando incentivar determinadas pessoas ou situações juridicamente relevantes.

Com isso,  pode-se definir  atualmente o instituto da imunidade tributária  como as

normas  constitucionais  que  consagram  limitações  às  pessoas  políticas  de  direito  público

interno, para instituir tributos sobre situações taxativamente previstas na CF/88, de modo que

a desoneração fiscal dos beneficiários constitui direito subjetivo destes.

Permitiu-se  concluir,  também,  que  as  imunidades  são  desobrigações  legais,

consequentes estribadas em cargas de valores representadas por princípios, entre os quais o da

legalidade,  isonomia  e  capacidade  contributiva,  irretroatividade  e  anterioridade  da  lei  e

princípio do não-confisco.

Abordou-se, ainda, a distinção de imunidade aos institutos da isenção e alíquota zero.

A isenção é a  retirada,  por lei,  de parcela  da incidência  tributária,  devendo ser instituída

mediante lei ordinária,  enquanto a alíquota zero refere-se à não cobrança por determinada

operação, normalmente concedida por ato do poder executivo sobre os tributos regulatórios,

visando uma política de incentivo ao consumo. 

Adentrando ao mérito das imunidades, conclui-se que a imunidade recíproca abrange

não  apenas  os  entes  políticos,  mas  também  as  autarquias  e  fundações  públicas,  quando

vinculadas  as  suas  finalidades,  bem como  as  sociedades  de  economia  mista  e  empresas

públicas, quando prestadoras de serviços públicos de prestação obrigatória. 

No que concerne à imunidade religiosa, tem-se que o entendimento caminha a uma

interpretação mais  ampla da expressão “finalidades essenciais”,  permitindo assim que não

apenas as atividades  ligadas ao culto sejam consideradas imunes,  mas também aquelas de

natureza econômica, desde que devidamente revertidas em prol da entidade.

Igualmente,  essa  amplitude  da  interpretação  vale  aos  partidos  políticos,  suas

fundações, entidades sindicais patronais e instituições de educação e assistência social, sem

fins lucrativos.  Ressalte-se que estes somente serão abrangidos pela regra imunizadora  se

atendidos os requisitos constantes no art. 14 do Código Tributário Nacional, sendo este a lei

que dispõe sobre os aspectos materiais da norma constitucional de eficácia limitada. 

Também é imune aos impostos os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua

impressão. O destaque consiste na extensão da palavra livros, até porque, através de recente

julgado, o Supremo Tribunal Federal estendeu a imunidade aos livros eletrônicos (e-book),

inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los. Quanto àquilo que decorrer da



31

produção dos livros, jornais e periódicos, há consenso na doutrina e jurisprudência de que

devem, igualmente, serem interpretados de forma ampla. 

A imunidade dos fonogramas e videofonogramas interpretados por artistas brasileiros

consiste, em regra geral, na vedação de incidência de impostos sobre a produção de CD’s,

DVD’s e Blu-Ray, produzidos no Brasil ou interpretados por artistas brasileiros. Por se tratar

de  imunidade  relativamente  nova,  carece  de  maior  análise  doutrinaria  e  jurisprudencial,

inclusive, a respeito da interpretação dos termos constantes no dispositivo. É certo, portanto,

que as dúvidas serão esclarecidas no decorrer do tempo pelos operadores do direito. 

Conclui-se desse modo que o instituto brasileiro da imunidade tributária cumpre bem

a função pela qual foi designado, sendo indispensável  ao resguardo dos direitos  sociais  e

fundamentais do cidadão, de modo que o benefício fiscal é o meio adequado para incentivar

as pessoas e manter as instituições em andamento, sem interrupção,  beneficiando não apenas

as pessoas imunes, mas toda a sociedade.   
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