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IMUNIDADES E ISENÇÃO 
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Professor Thiago Gomes 

Imunidades e Isenção 

 O que é a imunidade? 

 

Vedação constitucional ao poder de tributar 

 

Visa proteger da tributação áreas de essencial 

interesse para a sociedade. 

 

A imunidade (obrigação principal) não exonera do 

cumprimento da obrigação acessória. 

 

Imunidades e Isenção 

 Espécies de Imunidade 
 

 Imunidade recíproca 

 Imunidade dos templos de qualquer culto 

 Imunidade dos partidos políticos e suas fundações 

 Imunidade dos sindicatos de trabalhadores 

 Imunidades das instituições de educação e 

assistência social 

 Imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade recíproca (art. 150, VI, a, CF) 
 

 Impossibilidade de instituição de impostos pela 

União, DF, Estados e Municípios sobre o patrimônio, 

renda ou serviço, uns dos outros. 

  Visa proteger o pacto federativo 

  Proteção estende às autarquias e fundações 

públicas instituídas e mantidas pelo Poder Público 

 Efeitos concretos dessa posição: 

 Exclusão das empresas públicas e sociedades de economia 

mista, salvo no caso dos Correios (RE 354.897) por 

determinação do STF 

 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos templos de qualquer culto (art. 150, VI, b, CF) 

 

 Impossibilidade de instituição de impostos pela 

União, DF, Estados e Municípios sobre o patrimônio, 

renda ou serviço relacionados com as finalidades 

essenciais das entidades nela indicadas. 
 

  Visa proteger os locais de culto e suas liturgias, 

bem como a liberdade de consciência e crença. 
 

  Extensão da Imunidade: Interpretação Extensiva e 

Teleológica do STF 

Aplica-se à Igreja, Casa Paroquial, Lanchonetes, 

Estacionamentos? 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos templos de qualquer culto (art. 150, VI, b, CF) 

 Extensão da Imunidade: Interpretação Extensiva e 

Teleológica do STF 

Não restringe a aplicação da imunidade aos prédios 

destinados ao culto, mas, também, o patrimônio 

relacionado com as finalidades essenciais das 

entidades. 

Critérios a serem observados (SABBAG, 2010):  
 Reinvestimento integral do montante pecuniário  

 Inexistência de prejuízo à livre concorrência, vedando-se o 

cunho empresarial na atividade econômica 

desempenhada. 

 Súmula 724 do STF 
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. S. 724 STF 
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Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos partidos políticos e suas fundações (art. 150, 

VI, c, CF) 

 

 “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição.” (art. 1º, §ún, CF) 

 Estado Democrático de Direito e o pluralismo político como 

princípio fundamental do país (art. 1º, inciso V, CF) 

Visa evitar a utilização da tributação como recurso inibidor 

da criação ou manutenção de partidos 

Aplicáveis aqueles que respeitem critérios específicos. 

 Imunidade estende às fundações mantidas por partidos 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos partidos políticos e suas fundações 

Condições para aplicabilidade da imunidade (art. 17, CF) 
 

 Adquirir personalidade civil na forma da lei  

 Registro dos estatutos no TSE. 

 Não receber recursos financeiros de entidade ou governos 

estrangeiros ou de subordinação a estes 

 Prestação de contas à Justiça Eleitoral 

 Funcionamento parlamentar de acordo com a lei 

 Vedação à utilização de organização paramilitar 

 Observância aos quesitos do art. 14, CTN: 
 Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas 

 Aplicação integral dos recursos no país na manutenção de seus objetivos institucionais 

 Manter das receitas e despesas dentro das formalidades de forma a assegurar sua 

exatidão 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos sindicatos de trabalhadores (art. 150, VI, c, 

CF ) 

 

 Sindicato na defesa dos interesses do trabalhador 

 Inaplicabilidade aos sindicatos patronais por ausência 

de previsão legal 

Visa assegurar proteção especial na relação 

laboral 

 Extensão da imunidade 

 Federações 

Confederações 

Centrais Sindicais 

 

Imunidades e Isenção 

 Imunidades das instituições de educação e 

assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI, c, CF) 

 

Obrigação estatal x Adequação e Eficácia 

 Prestam serviços essenciais ao Estado 

Visa estimular a criação de instituições que 

possuam fins nobres e colaborem no atendimento 

das obrigações do próprio Estado 

Observância aos quesitos do art. 14, CTN: 
 Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas 

 Aplicação integral dos recursos no país na manutenção de seus objetivos institucionais 

 Manter das receitas e despesas dentro das formalidades de forma a assegurar sua 

exatidão 

Imunidades e Isenção 

 Imunidades das instituições de educação e 

assistência social (art. 150, VI, c, CF) 
 

 Entidades de Previdência Social Privada 

Não alcança todas entidades indistintamente 
 

 Súmula 730 STF: “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”. 

 Entidades Promotoras de integração com mercado de 

trabalho 
 SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE (Sistema S) 

 Imunidade em virtude dos fins sociais a que visam 

alcançar. 

 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão  (art. 150, VI, d, CF) 

 

 Imunidade incidente sobre bens e coisas 

Visa evitar a utilização da tributação como instrumento de 

controle estatal da liberdade de informar e do livre direito 

do cidadão de ser informado 

Outras razões para a imunidade 

 Proteção da livre manifestação de pensamento e de expressão da 

atividade intelectual, artística e científica 

 Fundamento de utilidade social, em face da redução do custo dos 

veículos de pensamento 

 Facilitar o acesso à informação com vistas à educação 
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Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão  (art. 150, VI, d, CF) 

 

 Livros – Aplicação da Imunidade 
 Raciocínio Teleológico:  Aqueles destinados a propagação 

de conhecimento 

Manuais e Apostila 

 Livro Eletrônico (CD-ROM, CD, Mídia Eletrônica) 

 Divergência Doutrinária 

 Nossa posição/Fundamentos 

 Argumentos Ambientais/Culturais 

 Argumento Teleológico 

 Argumento Legal: Lei 10.753/2003, instituiu a Política Nacional do Livro 

 Excluídos: Livro Ponto, Livro de Ata, Livros Fiscais 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão  (art. 150, VI, d, CF) 

 

 Periódicos – Comentários Particulares 
 

 Periodicidade é irrelevante para abrangência dessa 

imunidade 

 

 Aplicabilidade da imunidade: 
 Álbum de figurinhas: Caráter educacional – STF 

 Listas Telefônicas: Utilidade Pública - STF 

 

 Excluídos dessa imunidade 
 Calendários Comerciais 

 Encartes de Propaganda 

 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão  (art. 150, VI, d, CF) 
 

 Papel – Insumo 
 Há como interpretar extensivamente a imunidade, 

aplicando-a a outros insumos? 
 Interpretação Restritiva - STF: Papéis e seus assimiláveis 

(Papel Fotográfico, Filmes Fotográficos) 
 

 A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, "D", DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL ABRANGE OS FILMES E PAPÉIS FOTOGRÁFICOS 

NECESSÁRIOS À PUBLICAÇÃO DE JORNAIS E PERIÓDICOS. ( Súmula 

657 – STF) 

 Alguns dos excluídos após análise judicial: 

a) importação de insumos gráficos (RE 203.124; RE 203.267); 

b) tintas (AI 307.932-AgR; RE 265.025); 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado à sua impressão  (art. 150, VI, d, CF) 

 

 Papel – Insumo 
 Alguns dos excluídos após análise judicial: 
c) maquinários e peças necessárias à produção (impressora rotativa de 

jornal e chapas de gravação para composição de imagem 

monocromática) (RE 213.688 e AgR-RE 244.698); 

d) equipamentos a serem utilizados no parque gráfico (RE 195.576-

AgR; RE 215.798); 

e) tiras plásticas (fios de polipropileno) para amarração de jornais (RE 

208.638-AgR; RE 220.154); 

f) filmes (películas de polímero de propileno) utilizados para dar 

resistência a capas de livros (RE 392.221); 

g) produtos à base de solução alcalina, para acelerar o processo de 

secagem da tinta na impressão de jornais (RE 204.234). 

 

Imunidades e Isenção 

 Imunidades Específicas 
 

 IPI 
 Não incide sob produtos destinados ao exterior (Art. 153, §3º, III, CF) 

  ITR 
 Não incide sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando 

as explore o proprietário que não possua outro imóvel. (Art. 153, 

§4º, II, CF) 

CIDE 
 Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação (Art. 149, 

§2º, I, CF) 

 Taxas 

 Não incidirão taxas para a obtenção de certidões em repartições 

públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de 

interesse pessoal (Art. 5º, XXXIV, b, CF) 

 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade x Isenção x Não incidência 

 NÃO INCIDÊNCIA 

 É a ausência de subsunção do fato imponível ao conceito descrito na 

hipótese de  incidência, ou seja, o acontecimento fático não 

corresponde à descrição legal com perfeição; faltam elementos para 

a tipicidade. 

 ISENÇÃO 

 É um favor legal consubstanciado na dispensa de pagamento de 

tributo devido, isto é, a  autoridade legislativa evita que o sujeito 

passivo da obrigação tributária se submeta ao tributo. Portanto,  

inibe-se o lançamento. 

 IMUNIDADE  

 É uma não-incidência constitucionalmente qualificada. É o obstáculo, 

decorrente de regra da Constituição, à incidência. 

 



Professor Thiago Gomes 

4 

Imunidades e Isenção 

 Imunidade das Contribuições Sociais 
 

 

 

 

 São isentas de contribuição para a seguridade social 

as entidades beneficentes de assistência social que 

atendam às exigências estabelecidas em lei. (Art. 195, 

§ 7º, CF) 

 

 Equívoco do legislador 

Imunidades e Isenção 

 Sobre a imunidade, analise os itens a seguir:  
 
I. As imunidades tributárias vêm fixadas na Constituição Federal ou em lei 
complementar federal.  
II. As imunidades alcançam apenas os impostos.  
III. O patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades 
essenciais dos templos de qualquer culto são imunes de impostos.  
IV. A previsão de que o cidadão ficará isento de custas judiciais na ação 
popular é hipótese de imunidade de taxa.  
V. As imunidades somente terão eficácia após regulamentação por lei 
complementar.  
 
Está correto o que se afirma SOMENTE em  

 a) I e II. 

 b) III e IV. 

 c) IV e V. 

 d) I, II e III. 

 e) III, IV e V. 

Imunidades e Isenção 

 A Constituição Federal expressamente contempla a 
imunidade aos templos de qualquer culto. Esta imunidade 
alcança  

 

 a) todos os tributos. 

 b) todos os impostos. 

 c) os tributos que incidam sobre patrimônio, renda e serviços 
relacionados com as finalidades essenciais da entidade. 

 d) os impostos que incidam sobre patrimônio, renda e serviços 
relacionados com as finalidades essenciais da entidade. 

 e) os tributos que incidam sobre as atividades discriminadas 
em lei complementar. 

Imunidades e Isenção 

  As entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei, conforme a 
Constituição federal,  

 a) possuem isenção de contribuição para a seguridade social e 
de imposto incidente sobre a renda. 

 b) são imunes de imposto sobre a circulação de mercadorias e 
demais impostos incidentes sobre serviços relacionados às 
finalidades essenciais. 

 c) devem cumprir obrigação tributária principal relativamente a 
impostos incidentes sobre patrimônio relacionados com as 
finalidades essenciais. 

 d) são imunes de contribuição para seguridade social e imposto 
incidente sobre patrimônio, renda e serviços relacionados com 
as finalidades essenciais. 

 e) são isentos de imposto sobre a renda, patrimônio e serviços 
relacionados com as finalidades essenciais. 

Imunidades e Isenção 

 

 

 

Dúvidas? 


