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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 os nossos cursos 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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IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS 

CONCEITO 

 As imunidades tributárias são hipótese de não incidência tributária 

constitucionalmente qualificadas. Assim, representam situações previstas na 

Constituição Federal de exoneração tributária. 

 Destaca-se que as imunidades só podem estar previstas na Constituição, não 

podendo ser materializadas em leis, decreto ou qualquer outra norma 

infraconstitucional. 

 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. 

 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). 

 Embora determinadas situações estejam redigidas na Constituição com o termo 

“isentas”, tratam-se de verdadeiras imunidades, pois a exoneração tributária 

encontra resguardo no próprio texto constitucional. Assim, não há que se falar 

em isenção. Além disso, há dispositivos espalhados pela Constituição que nem 

sempre utilizam a expressão “são imunes”, asseverando, muitas vezes, que 

determinado tributo simplesmente não incide (e não incidência 

constitucionalmente qualificada é imunidade, conforme registrado acima). 

 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). 
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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. 

 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). 

 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. 

 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 

(STF, RE 928902). 

 No tocante ao aspecto temporal de atuação da imunidade, tem-se que ele 

impede a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Mas, se o fato 

gerador ocorreu anteriormente, isso foge do espectro de alcance das normas 

de imunidade. Noutras palavras, é vedada a aplicação “retroativa” da 

imunidade tributária (STF, RE 599176). 

  Em relação aos impostos indiretos, haverá a sua normal incidência, sendo que 

a repercussão do ônus econômico não tem relevância na análise da imunidade. 

Assim, se a União comprar aviões para uso militar, por exemplo, haverá normal 

incidência do IPI e o valor do tributo realmente virá embutido no preço 

(repasse do ônus financeiro do tributo). 
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 Incide o respectivo imposto em bem público cedido a terceiro que explore 

atividade econômica com fins lucrativos, em respeito ao princípio da livre 

concorrência.  

 A imunidade tributária recíproca se estende às outras pessoas jurídicas de 

direito público, quais sejam, às autarquias e fundações públicas. Entretanto, 

para que haja a imunidade, é necessária a vinculação do patrimônio, renda ou 

serviço que está sendo alvo da imunidade com as suas finalidades essenciais ou 

as delas decorrentes. 

 As sociedades de economia mista e as empresas públicas, as quais possuem 

personalidade jurídica de direito privado, como regra, devem sofrer tributação 

normal (assim como as concessionárias de serviço público). Nesse sentido, 

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. Assim, de acordo com a 

jurisprudência atual, tem-se o seguinte: 1) 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. 

Ressalta-se, ainda, que mesmo nas atividades exercidas em regime 

concorrencial (entrega de mercadorias, por exemplo), a ECT goza da referida 

imunidade, pois as verbas arrecadadas com esses serviços acabam retornando 

em outros serviços exercidos de maneira concorrencial, constituindo 

verdadeiro subsídio cruzado entre eles (monopólio x concorrencial) – STF, RE 

407.099); 2) a imunidade tributária recíproca não se aplica à Petrobras (STF, RE 

285.176 AgR); 3) a OAB goza de imunidade tributária recíproca, porquanto 

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) – STF, RE 

259.976 AgR; 4) A Caixa de Assistência dos Advogados encontra-se tutelada 

pela imunidade recíproca, 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 (STF, RE 405.267); 5) a sociedade de 
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economia mista prestadora de serviço público de água e esgoto é abrangida 

pela imunidade tributária recíproca (STF, RE 631.309 AgR); 6) sociedades de 

economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social 

seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária recíproca (STF, RE 

580.264); e 7) a Infraero faz jus à imunidade recíproca (STF, ARE 638.315 RG). 

 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.] 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA  

 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. No entanto, essa proteção 

não pode ser desmedida a ponto de se operar em ofensa à neutralidade do 

Estado diante das mais diversas manifestações religiosas.  

 A casa do chefe religioso que seja de propriedade da igreja é imune. 

 Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso 

estão abrangidos pela imunidade (STF, RE 578.562). 

 No caso de o templo possuir bem “alugado” a terceiros, haverá imunidade, 

desde que a renda proveniente dessa locação seja revertida no propósito 

eclesiástico. Nesse ponto, o ônus da prova incumbe à administração tributária. 
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 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). 

 Haverá normal incidência tributária quando se tratar de imposto indireto. 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

SINDICATOS DE TRABALHADORES E ENTIDADES 

EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS SEM FINS 

LUCRATIVOS 

 As pessoas jurídicas imunes a impostos são: 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 (art. 150, VI, c) que elas serão aplicadas “atendidos os requisitos 

da lei”. Nesse contexto, tem-se que se trata de uma lei complementar, pois 

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

regulada, depende dessa espécie normativa, nos termos do art. 146, II, da CF. 

Entretanto, há um espaço para as leis ordinárias na regulamentação dessas 
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imunidades, a saber, os aspectos meramente procedimentais. Isso significa que 

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). 

 Frise-se que a imunidade em debate somente é aplicada se houver correlação 

entre a atividade e a finalidade da instituição beneficiada. 

 As entidades fechadas de previdência social privada 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) – Súmula Vinculante nº 52. 

 Não há que se falar em imunidade quando a entidade for contribuinte de fato, 

por se tratar da mesma lógica citada nas outras imunidades: imposto indireto. 

 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 (Súmula nº 

612 do STJ). 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CULTURAL  

 Nessa imunidade, deve-se levar em consideração 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. 

 Estão abrangidos por essa imunidade: 1) o álbum de figurinhas; 2) a revista 

pornográfica; 3) a revista em quadrinhos; 4) a lista telefônica; 5) livro eletrônico 

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

Vinculante nº 57); 6) livros gravados em áudio e que estejam salvos em CD, 

DVD ou qualquer outro meio; 7) componentes eletrônicos destinados, 

exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos; 8) filmes e papéis 
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fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos; 9) tinta especial 

para jornal. 

 Trata-se de uma IMUNIDADE OBJETIVA, pois ela protege bens/coisas, e não 

pessoas (imunidade subjetiva). Portanto, a entidade comercializadora desses 

bens deverá arcar normalmente com IPTU, IPVA, IR, ITBI etc., sendo afastados, 

basicamente, o ICMS, o IPI e o II. 

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

chapas de gravação destinadas à publicação de jornal. 

 Essa imunidade não abrange os equipamentos gráficos (maquinário) utilizado 

para produção gráfica dos livros, jornais e revistas. 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA MUSICAL  

 O objetivo da imunidade tributária musical é difundir a obra artística musical 

brasileira e abrange fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no 

Brasil 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. Destaca-se que 

fonograma é o som gravado e videofonograma é o som gravado com imagens; 

suportes materiais são os DVDS, os CDS e afins, os quais devem conter 

fonogramas ou videofonogramas; e arquivos digitais são as formas modernas 

de consumo do bem (por exemplo, consumir a música pela telefonia celular e 

pelos computadores). 

 A imunidade em referência não contempla obras que não sejam musicais 

(como determinados espetáculos teatrais), assim como restringe a benesse aos 

bens produzidos no Brasil. Demais disso, os fonogramas e videofonogramas 

musicais restringem-se aos de autores brasileiros. 

 Importante observar, ademais, que na fase de industrialização incide o IPI, por 

expressa disposição do art. 150, VI, e, in fine: “[...] salvo na etapa de replicação 

industrial de mídias ópticas de leitura a laser”. 
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OUTRAS IMUNIDADES  

 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 produtiva (RE 754917 - 05/08/2020). 

 Súmula 649/STJ: Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual 

de mercadorias destinadas ao exterior (aprovada em 28/04/2021). 

 NÃO incidem as contribuições sociais, tampouco a CIDE sobre receitas 

decorrentes da exportação, tanto na exportação direta, quanto na indireta (RE 

759244/SP – 12/02/2020). 


