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Apesar de ser professor, e viver do Direito, viver de dar aulas, cobrando justamente para compartilhar o conhecimento, eu não quis receber

nem um centavo por este conteúdo porque eu percebi que, assim, eu poderia levar estas aulas para mais pessoas e, sobretudo, para quem não

tem condições de pagar por um curso como este.

Decidi fazer isso, sobretudo, pensando no S. que me escreveu dizendo que havia perdido o emprego na pandemia e que por isso precisaria

trancar a faculdade. Mas eu quero dizer que este curso, feito da maneira como eu gostaria de ter sido apresentado ao Direito Tributário, é para

muitas pessoas.

É para o aluno que faltou naquele dia na Faculdade e quer repor a aula. É para quem não entendeu um ponto que o professor explicou e quer

ver de novo a explicação do tema. É para quem estava na aula, pensando na namorada ou no namorado. É para quem entendeu tudo, mas tem

vontade de conhecer outro ponto de vista. É para o aluno estudioso que quer aprofundar a matéria. É para o aluno exibido que quer adiantar o

tema da aula para responder todas as perguntas assim que perguntado. É para rever acelerando o vídeo 2x antes do dia da prova. É para revisar

a matéria antes de um concurso público. É para um jovem professor de direito tributário que vai dar aula pela primeira vez e que está morrendo

de medo da sala, de descobrirem que ele não sabe algum artigo do código tributário, e quer ver como se monta uma aula. É para o jovem

advogado que quer fazer de novo um curso de tributário nas horas que pode porque não teve um bom curso na faculdade. É para o excelente

tributarista que não lembra mais dos conceitos fundamentais, da diferença entre taxa de serviço e de poder de polícia. É para o estagiário que

quer fazer a diferença na entrevista de emprego. É para os meus professores, para que tenham orgulho ao verem que o aluno deles hoje dá aula

para fazer dos jovens de agora os professores de direito tributário das salas de aula de amanhã.

Esse curso é dedicado para você.

Eu resolvi disponibilizar integralmente um semestre inteiro de curso porque achei errado manter em meu computador aulas

que poderiam, por meio da Internet, chegar a mais pessoas e ajudar a divulgação científica do Direito Tributário no Brasil.

MENSAGEM DO PROF. LEONARDO BRANCO SOBRE ESTE CURSO
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IMUNIDADE
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“Nem sempre se entendeu ser de natureza 

obrigacional o vínculo (...). Ao contrário, do 

ponto de vista histórico se defendeu, 

inicialmente, que seria de sujeição a relação.

Nas primeiras décadas do século XX, a relação 

tributária era mera relação de poder”

Rubens Gomes de Sousa: Estado não como superior 

ao direito, mas como mais um sujeito de direito

Hans Nawiasky: “Estado e contribuinte na mesma 

situação de credor/devedor do direito privado”
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“The power to 

tax is the power 

to destroy” 

John Marshall
Caso McCulloch vs. Maryland | 1819
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A Constituição 

disciplina o exercício 

do poder de tributar

Passagem do poder

ao direito de tributar

RUY BARBOSA

NOGUEIRA
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HELENO TORRES

O art. 150, IV, da CF, não 

veda apenas o excesso de 

exação. O texto do dispositivo 

é clarividente, ao usar os 

termos “utilização” e “efeito”: 

“Utilizar tributo com efeito 

de confisco”. Exigir imposto 

de hipótese de imunidade, por 

ser forma de não competência 

do Estado, implica evidente 

forma de confisco
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Primeiro instrumento apto a regular a tributação

DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

“Ao extrapassar seu campo próprio, a norma importa 

em usurpação de competência tributária alheia”

Amílcar de Araújo Falcão (UERJ e UFRJ)

Limitação ao conjunto infinito de hipóteses possíveis para o fenômeno tributário



ERNST FORSTHOFF (Univ. de Heidelberg) –

Toda atribuição de competência é 

simultaneamente autorização e limitação

JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES (UFPE) – Dupla 

componencialidade do fenômeno unitário da 

competência constitucional tributária

Atribuição e distribuição de 

competências

Limitações constitucionais 

ao poder de tributar

União Federal (arts. 153 e 154)

Estados e DF (art. 155)

Municípios (art. 156)

Princípios gerais tributários

Imunidades tributárias

(arts. 150 a 152) 10

CONSTITUIÇÃO



;

Competência

Não-competência

Imunidade

Incidência

Não-incidência

Isenção



LIMITAÇÃO À COMPETÊNCIA

Ideia de proteção e liberdade

Aquilo que não se sujeita ao munus público

Exceção à regra de que os gastos da 

coletividade devam ser suportados 

por todos os seus membros

REGINA HELENA COSTA

Princípio da não-obstância dos direitos 

fundamentais por via da tributação
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PAULO DE BARROS

Classe finita e 

determinável

de normas jurídicas

No texto constitucional

Que estabelecem 

incompetência das 

pessoas políticas de 

direito constitucional 

interno para tributar
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CARACTERÍSTICAS

DETERMINAM PROIBIÇÃO FORTE

CR/88 prescreve conduta proibida

Preceitos limitadores negativos do exercício de competência

SÃO EXPRESSAS E DETERMINADAS

Declaração de incompetência não pode ser vaga ou genérica

IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS NÃO SÃO MONOLÍTICAS

A norma de imunidade é formada a partir de diversos dispositivos
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VALORES constitucionais

(garantias e liberdades individuais)

FUNDAMENTOS/CAUSAS

Ausência de CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

(pessoas jurídicas de direito público)

Dotação de COERÊNCIA ao sistema

(eg.: imunidade das exportações)



IMUNIDADES

Subjetivas – em função da natureza

jurídica (eg. recíproca)

Mistas – envolve tanto natureza como

fatos/bens/situações (eg. templos)

Objetivas – em função de

fatos/bens/situações (eg. livros)

Consuetudinárias – decorrem dos

costumes (eg. consulados)



INTERPRETAÇÃO DAS IMUNIDADES NO ART. 150, VI, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Carolina Schäffer

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-01022016-

081426/publico/Dissertacao_Interpretacao_das_Imunidades_do_Art_150_VI_da_Constituicao_Federal.pdf

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-01022016-081426/publico/Dissertacao_Interpretacao_das_Imunidades_do_Art_150_VI_da_Constituicao_Federal.pdf
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IMUNIDADES RECÍPROCAS
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Art. 150. (...) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros

Expressão da garantia de independência entre entes de direito público

Não há CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

Tudo o que um ente federativo arrecada já é voltado para os gastos 

da coletividade, descabendo cogitar de parcela que “sobra” para 

atender a gastos imputados a outro ente da federação

Restrição a impostos

IMUNIDADE RECÍPROCA ENTRE OS ENTES
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Impossibilidade de tributação pela

Municipalidade, independentemente

de encontrarem-se tais bens ocupados

pela empresa delegatária dos serviços

portuários, em face da imunidade

prevista no art. 150, VI, a, da

Constituição Federal. Dispositivo,

todavia, restrito aos

IMPOSTOS, não se

estendendo às taxas

Min. Ilmar Galvão
(Universidade do Acre)

RE nº 253.394

DJ 11/04/2003
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CR/88 – Art. 5º (...) XXXIV. São a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: a) o 

direito de petição b) a obtenção de certidões

IMUNIDADE PARA TAXAS?
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EXTENSÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA



“A imunidade recíproca, na 

lição de ALIOMAR BALEEIRO, é 

uma forma de expressão do 

princípio federativo; não se 

pode conceber a federação sem 

a imunidade tributária 

recíproca” – Prof. Eros Grau



Qual a extensão da imunidade 

recíproca da qual se aproveita a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos?

CR/88 - Seção II - DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR - Art.

150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à UF,

aos Estados, ao DF e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: a)

patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros

CR/88 – Título III – Da organização do Estado – Capítulo II – Da União –

Art. 21. Compete à UF: X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional



Lei 6.538/78 – Art. 9º

Sob o regime de monopólio da UF as seguintes atividades 

postais: entrega de cartas e malotes e emissão de selos

Monopólio da União

Lei 6.538/78 – Art. 9º São exploradas pela União, em regime de 

MONOPÓLIO, as seguintes atividades postais: recebimento, transporte

e entrega, no território nacional, e a expedição, para o exterior, de CARTA

e CARTÃO-POSTAL ou de correspondência agrupada; fabricação ou 

emissão de SELOS e de outras formas de franqueamento postal.



Serviços não abrangidos pelo “monopólio” da UF (passíveis de 

exploração pela iniciativa privada) estariam também sujeitos à imunidade?

ECT ao explorar atividade econômica, ao 

atuar em áreas em que agem também 

agentes privados, estaria imune?

Serviços de importação

Protesto de títulos

Mala direta

Serviços bancários

Consultoria logística Vendas pela Internet



CR/88 – Art. 150 § 3º A imunidade recíproca não se 

aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados 

com exploração de atividades econômicas regidas pelas 

normas aplicáveis a empreendimentos privados

FISCO

Há concorrência desleal mediante prática de 

preços predatórios nestes setores

CR/88 – Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, deve observar a livre concorrência



Tese do “FINANCIAMENTO CRUZADO”: serviços tipicamente 

postais são deficitários e precisam de outros serviços para se 

viabilizarem, sob pena de passarem a depender de repasses da UF

Imunidade se aplica às 

atividades destinadas a 

sustentar o serviço postal

CONTRIBUINTE



A ECT está obrigada a ir aos rincões do território 

nacional que a iniciativa privada não teria interesse em 

atender: ideia original de acesso e de integração nacional

Prover serviços bancários onde não há agência 

bancária, emissão de CPF onde não há RFB

Ressignificação e redefinição do serviço público a ser 

prestado pelos Correios em face dos avanços tecnológicos

CONTRIBUINTE





“The Postman” | Direção: Kevin Costner (1997) - EUA



Improcedente

Procedente

Não vota



DECISÃO: 1. Recurso extraordinário com repercussão geral.

2. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo,

entre empresas públicas prestadoras de serviço público e

empresas públicas exploradoras de atividade econômica.

Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em

regime de exclusividade e em concorrência com a

iniciativa privada. Irrelevância. Existência de

peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade

prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5.

Recurso extraordinário conhecido e provido.
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Art. 150. § 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações

instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e 

aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior NÃO SE APLICAM ao 

patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de ATIVIDADES

ECONÔMICAS REGIDAS PELAS NORMAS APLICÁVEIS A EMPREENDIMENTOS

PRIVADOS, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas 

pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar 

imposto relativamente ao bem imóvel.
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IMUNIDADE FONOGRÁFICA E

VIDEOGRÁFICA
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37

IMUNIDADE FONOGRÁFICA E VIDEOGRÁFICA

Emenda Constitucional nº 75, de 15/10/2013 – “PEC da Música”

CR – Art.150, VI, “e” – Imunidade sobre: 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

JUSTIFICATIVAS

Combate à contrafação (“pirataria”)

Revigoramento do Mercado fonográfico brasileiro

Difusão da cultura musical a todas as classes sociais
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IMUNIDADE (alcance)

IR, ICMS, ISS, IPI e IOF

Fonogramas e videofonogramas musicais 

produzidos no Brasil - obras musicais (só 

música) ou literomusicais (música com letra)

De autores brasileiros ou interpretadas por brasileiros

Suportes materiais (CD, DVD, Blu-ray etc.) 

Arquivos digitais que os contenham

Exceção: replicação industrial de mídias 

ópticas de leitura a laser – busca resguardar 

produção industrial da ZFM na replicação
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PEC nº 

51/2017
CÓDIGO NCM 9504.50.00 

II 20%

IPI 50%

PIS/COFINS 11,75%

ICMS 18-25%

R$ 1000,00 (V.A.)

+ R$ 917,50 (tributos federais)

+ ICMS (estadual)
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PEC nº 

51/2017

Estímulo da arrecadação por meio da 

venda de produtos derivados e 

diminuição da contrafação

A consulta pública conta 

atualmente com 13.429 

votos favoráveis e 97 contra
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É apropriado realizar política 

tributária por meio de 

imunidade?

Por que não isenção?
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IMUNIDADE DO TEMPLO DE

QUALQUER CULTO
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BRASIL: ESTADO LAICO?

Preâmbulo da Constituição de 1988

"Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 

interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

PROMULGAMOS, SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL" 
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Preâmbulo CR

Tem força normativa?

Importância argumentativa (síntese de valores)

Mas vincula o aplicador?

“Proteção de Deus”

Reconhecimento não só de Deus, mas de sua proteção

CR/88 – Art. 19. CR - Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou 

igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 

ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público

BRASIL: ESTADO LAICO?
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Art. 19 vedação do Estado religioso

Estado leigo/laico: NEUTRALIDADE em matéria confessional

Estados democráticos confessionais – eg. Inglaterra

BRASIL: país teísta não religioso

Teísmo como posição

oficial de Estado

BRASIL: ESTADO LAICO?

CRÍTICA

Reconhecimento de Deus único pela 

CR/88 exclui ateus, politeístas, agósticos
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Estado leigo/laico

NEUTRALIDADE em matéria confessional

BRASIL: ESTADO LAICO?
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BRASIL: ESTADO LAICO?

Estado leigo/laico

NEUTRALIDADE em matéria confessional

Feriados religiosos e feriados civis

Lei nº 6.802/1980

Dia para culto público e oficial

de Nossa Senhora da Aparecida
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ENSINO RELIGIOSO EM ESCOLAS PÚBLICAS

ADI 4.439, Relator Min. Luís Roberto Barroso

Procuradoria-Geral da República (PGR) contestada

a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas

Art. 11 da concordata assinada entre o 

Brasil e a Santa Sé (Decreto 7.107/2010), 

que prevê ensino religioso nas escolas

Art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

9.394/96), e art. 5º da CR/88 (cláusula 

pétrea) que assegura “a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos”



SALVADOR DALI | Le Christ de 

Saint Jean de la Croix (1951)

Kelvingrove Art 

Gallery and Museum
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SÍMBOLOS RELIGIOSOS EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS

TJ/RJ, CNJ e Conselho Superior da Magistratura

Conteúdo não é religioso, mas integra

história social da civilização ocidental

ACRE

ADPF nº 2076

Parlamentar questiona omissão: Constituição Estadual 

do Acre é a única a não fazer menção a Deus no preâmbulo

STF: preâmbulo não tem força normativa

Luís Eduardo Schoueri: fundamento principal na liberdade/tolerância

religiosa como direitos fundamentais (tratados de Westphalia e de Viena)
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Art. 150. (...) é vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

(...) b) templos de qualquer culto

IMUNIDADE DO TEMPLO QUE QUALQUER CULTO

VALOR PROTEGIDO

Liberdade de crenças e práticas religiosas (art. 5º, inc. VI a VIII).



IMUNIDADE MISTA: templo como local destinado ao culto (imóvel ou não)
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SÚMULA VINCULANTE 52/2015 

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao 

IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades 

referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, 

desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas 

atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
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MAÇONARIA



TEMPLO MAÇÔNICO (RE 562.351/RS)

Marco Aurélio Mello: maçonaria é um conjunto de 

práticas ritualísticas e uma profissão de fé baseada em 

valores e princípios comuns – o que se protege é o culto

MAÇONARIA
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É dia de Natal. Um Natal que se vive como nenhum

outro nesses 10 anos de Igreja Maradoniana. Pela

primeira vez, Maradona está bem de saúde e volta à

seleção argentina, agora como técnico. Nesta quinta-

feira, o ídolo completou 48 anos.

"Para os argentinos, o futebol é vivido como uma

religião. E como cada religião tem o seu Deus, o Deus

do futebol é Diego. É lógica pura", definiu Alejandro

Verón, um dos três fundadores da Igreja, ao UOL

Esporte. Os olhares são de admiração e de respeito.

Não há espaços para brincadeiras.
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De acordo com as lendas e profecias do 

povo Yaohnanen, o filho do espírito da 

montanha viajaria pelos mares a uma ilha

distante, onde casaria com uma mulher 

poderosa e, anos depois, voltaria a Vanuatu
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MOVIMENTO DO PRÍNCIPE PHILIP

Culto da tribo Yaohnanen no Sul da Ilha de Tanna, em Vanuatu
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JEDIÍSMO
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JEDIÍSMO

“I'm one with 

the force, the 

force is with me”
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JEDIÍSMO
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IGREJA DO MONSTRO DO ESPAGUETE VOADOR

PASTAFARIANISMO OU MASSAFARANISMO



L'EVANGILE DU MONSTRE EN SPAGHETTIS VOLANT

Bobby Henderson
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CEMITÉRIOS



Boris Kossoy | Série “Viagem pelo Fantástico” (1969-1973)



Antigone in front of dead Polynikes
(Nikiphoros Lytras, 1865) | National Gallery of Athens
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O DIREITO NÃO ESCRITO A

ENTERRAR POLINICES

Édito de Creonte sobre o 

funeral dos irmãos labdácidas, 

Etéocles e Polinices, que 

lutaram por Tebas

Antígona desafia Creonte a 

mostrar seus fundamentos

para a edição do edito 

normativo



IMUNIDADE DE CEMITÉRIOS

(RE 578.562/BA)

Práticas funerárias ritualísticas, 

como a própria cultura de 

enterrar e de prantear os mortos

Inúmeras legislações pelo mundo

isentam ou imunizam cemitérios

1-) Cemitério como extensão do templo 

(vínculo a um templo religioso)

2-) Cemitério como templo per se       

(atividade templária)
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ASPECTO OBJETIVO

Noção de templo está

ligada à prática do culto

Local ou recinto, de acesso público,

em que se celebra o culto (finalidade)

Local marcado pelo culto aos 

entes queridos e antepassados

ASPECTO SUBJETIVO

Essencial é o templo e não a 

instituição religiosa

É irrelevante a condição subjetiva

do proprietário ou quem o explore
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RE 578562 BA, DOU 21/05/2008

Os cemitérios que consubstanciam 

extensões de entidades de cunho 

religioso estão abrangidos pela 

garantia contemplada no artigo 150 

da Constituição do Brasil.

IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE IPTU

CEMITÉRIO COMO EXTENSÃO DO TEMPLO
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Cemitérios que funcionem como extensões de

entidades religiosas são imunes à incidência do IPTU

Artigo 150, VI, "b" da CF/88 - Precedentes do STF
Relator Roberto Martins de Souza; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18ª Câmara 

de Direito Público; Data do julgamento: 07/11/2013; Data de registro: 11/11/2013

CEMITÉRIO COMO EXTENSÃO DO TEMPLO
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CEMITÉRIO COMO TEMPLO (CEMITÉRIO PARTICULAR)

Imunidade não configurada por se tratar de atividade de iniciativa

privada com fins lucrativos e não pertencente a qualquer

entidade religiosa, não se assemelhando o cemitério particular à

hipótese prevista no art. 150, IV, "b" da Constituição Federal

(templos de qualquer culto) - (Relator Rezende Silveira; Comarca: São

José do Rio Preto; 15ª Câmara de Direito Público; Julgamento: 12/09/2013)
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E A CREMAÇÃO?



E OS CEMITÉRIOS

DE “PETS”?
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E A CREMAÇÃO DE PETS?
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IMUNIDADES DE ENTIDADES

ASSISTENCIAIS E DE EDUCAÇÃO



Art. 150. (...) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios: VI - instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou

serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de

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

Art, 195 (...) § 7º. São isentas de contribuição para a seguridade

social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às

exigências estabelecidas em lei.

MPv nº 2.158/2001-35. Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP

será determinada com base na folha de salários, à alíquota de 1%,

pelas (...) IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural,

científico e as associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de

1997 (...). Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir

de 1o de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas: (...) X

- relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.



Educação e assistência social: funções do Estado

Quando uma entidade privada assume tais tarefas, exerce atividade do 

Estado e o desincumbe de executá-las: não há capacidade contributiva

Requisitos em lei complementar (art. 146, II da CF/88): art. 14 CTN

Não distribuírem lucro

Aplicarem integralmente, 

no País, os seus recursos 

na manutenção dos seus 

objetivos institucionais
Manterem contabilidade 

em ordem (escrituração 

de suas receitas e 

despesas em livros)





ESTATUTO SOCIAL || Instituição criada em 1944, constituída como fundação de direito 

privado, sem fins lucrativos, de caráter técnico, científico e educativo, pessoa jurídica 

de direito privado, sem objetivo de lucro e de natureza filantrópica

IN RFB nº 459 de 19/10/2004,  IN RFB nº 1.540, de 05/01/2015 e nº 1.663, de 07/10/2016

Art 4º. Não serão retidos os valores correspondentes a IR e às contribuições nos pagamentos efetuados a:

III. Instituições de Educação e de assistência social, sem fins lucrativos (art. 12 da Lei 9.532/1997)

VIII. Fundações de direito privado e a fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público
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Lei nº 12.101/2009 - Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência

social e a isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades

beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas

áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.

Art. 2o As entidades de que trata o art. 1o deverão obedecer ao princípio da

universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente

a seus associados ou a categoria profissional.

Decreto nº 8.242/2014

REGULAMENTAÇÃO



91

Superior Tribunal de Justiça – STJ (AgRg no AREsp 187.172-DF), que não

condicionou a concessão da imunidade tributária, no caso, ao recolhimento dos

impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços, à apresentação

do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, se comprovado, através de perícia

realizada nos autos do processo judicial, que a entidade atende aos

requisitos previstos em lei para ter direito à imunidade tributária, não procede

a exigência do CEBAS para o reconhecimento do direito postulado.
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CR - Art. 195 (...) § 7º São isentas de contribuição para a 

seguridade social as entidades beneficentes de assistência 

social que atendam às exigências estabelecidas em LEI

Art. 55 da Lei 8.212/91 estabelece requisitos adicionais 

àqueles do art. 14 do CTN para a fruição da imunidade 

02/03/2017 – Repercussão Geral e ADI
(ADIns 2028, 2036, 2228 e 2621 e RE 566622) 

Requisitos são matéria com reserva de lei complementar 
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MIN. ROSA WEBER

“Tal como redigida, a tese 

de repercussão geral 

aprovada nos autos do RE 

566.622 sugere a 

inexistência de qualquer 

espaço normativo que 

possa ser integrado por 

legislação ordinária, o que 

não corresponde aos votos 

proferidos pelos ministros”
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RE 566.622 
Pacifica divergência das ADINs 2036, 2621, 2028 e 2228

Reserva de lei complementar ao tratamento de aspectos materiais do funcionamento e 

das atividades exercidas pelas entidades imunes

Meros aspectos procedimentais, notadamente os relacionados à certificação, fiscalização e 

controle das entidades beneficentes, podem ser veiculados por lei ordinária

TESE

“(...) a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das 

entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição, 

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas"

ADI 4480 (sem modulação)

Inconstitucionalidade da Lei 12.101/2009 ao condicionar imunidade à realização de 

contrapartidas na área da educação (bolsas de estudo) e assistência social (gratuidade na 

prestação de serviços) | APF - Associação Paulista de Fundações (amicus curiae)
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RE 608.872 – 23/02/2017

Imunidade tributária do ICMS de entidades 

filantrópicas não se estende a fornecedores

Imunidade se aplica ao contribuinte de direito, 

mas não ao simples contribuinte de fato

Repercussão indireta do  ICMS sobre produtos e serviços 

adquiridos por Hospitais de entidades filantrópicas
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IPTU E IMUNIDADES
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IPTU

FATO GERADOR

Propriedade

CONTRIBUINTE

Posse

Domínio útil
(Art. 32 CTN)

(Art. 34 CTN)

Proprietário

Possuidor a qualquer título

Titular do domínio útil



IPTU

Imóvel de propriedade da União Federal

Imunidade de IPTU (tributo municipal)

E se o imóvel for alugado para ali funcionar uma agência 

bancária para clientes VIPs e o contrato de aluguel dispuser 

que quaisquer tributos serão suportados pelo locatário?

19/04/2017
STF – RE 601.720 e RE 434.251 (repercussão geral)

INCIDE o IPTU considerando imóvel de pessoa jurídica de direito 

público cedido a pessoa jurídica de direito privado devedora do tributo
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IPTU

Imóvel de propriedade de um Banco Privado

Contribuinte do IPTU (tributo municipal)

E se o imóvel for alugado para ali funcionar uma 

igreja e o contrato de aluguel dispuser que 

quaisquer tributos serão suportados pelo locatário?

Dois contribuintes, um imune e outro não

Não havendo isenção específica, há imunidade?



101

IPTU

Município de São Paulo: cria isenção específica

Lei Municipal de São Paulo nº 13.250/2001

Art. 7º - Ficam isentos do IPTU os imóveis 

utilizados como templo de qualquer culto, desde que: 

I - comprovada a atividade religiosa no imóvel na 

data do fato gerador, conforme regulamento

II - apresentado contrato de locação ou instrumento 

de cessão, comodato ou equivalente

Parágrafo Único - Isenção se aplica unicamente às áreas

efetivamente utilizadas na prática de culto religioso.



Tema 1124

Recurso Extraordinário com Agravo 

(ARE) 1294969

Com repercussão geral

ITBI somente cobrado após a 

transmissão da propriedade imobiliária, 

o que se concretiza com o registro no 

Registro de Imóveis competente



(...) o programa normativo do parágrafo 4º do 

artigo 37 do CTN apenas reconhece a não 

incidência da alienação do patrimônio, objeto 

inconfundível com bem imóvel determinado ou 

direitos reais sobre este bem imóvel

(...) como somente os dois últimos conceitos de 

direito privado foram contemplados no artigo 

156, II, da CF, a disposição do parágrafo 4º do 

artigo 37 do CTN apresenta-se como comando 

infraconstitucional que demarca o espaço de não 

incidência tributária (sem conflito com o 156, 

parágrafo 2º, I, da CF)
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IMUNIDADE DO LIVRO



Art. 150. (...) é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos 

Municípios: VI - instituir impostos sobre: (...) d) livros, 

jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão

L I V R O ,  J O R N A L ,  R E V I S T A S

P a p e l  p a r a  s u a  i m p r e s s ã o

Proteção à educação e estímulo à cultura não justifica a imunidade: 

há inúmeras manifestações de cultura que se sujeitam à tributação

Imunidade do tipo objetivo



Berlin, Opernplatz (atual Bebelplatz), 10/05/1933 || QUEIMA DE 20 MIL LIVROS (“Noite da vergonha”)





“A biblioteca vazia” || Micha Ullman (1995)

"Das war ein Vorspiel nur, dort

wo man Bücher verbrennt,

verbrennt man am Ende auch Menschen"

Heinrich Heine ● 1820
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SÚMULA 567. TINTA para impressão de 

livros, jornais, revistas e periódicos não é 

imune, só papel, filme e papéis fotográficos
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“O vocábulo "livro" contido no artigo 150, inciso VI, alínea "d", da 

Constituição Federal não se restringe à convencional coleção de folhas 

de papel, cortadas, dobradas e unidas em cadernos, mas sim em 
QUALQUER SUPORTE (disco, disquete, cartões, vídeos e outros), nos 

quais seja possível antever a divulgação de material literário”
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Notícias STF

Quarta-feira, 08 de março de 2017

STF decide que livros digitais têm imunidade tributária

Em votação unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu que livros eletrônicos e os suportes próprios para sua 

leitura são alcançados pela imunidade tributária do artigo 150, 

inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal.

Os ministros negaram provimento aos Recursos Extraordinários (REs) 

330817 e 595676, julgados em conjunto na sessão desta quarta-feira (8).



1

E os brindes?



1



1

Art. 7º, XIII RICMS/SP: Operação com livros, revista, jornais e periódicos imune do ICMS

Art. 455 RICMS/SP: Operação com brinde

Produto adquirido de terceiro que não constitui atividade do estabelecimento e distribuído gratuitamente

Art. 456 RICMS/SP: Obrigatoriedade de emissão da nota fiscal de saída de brindes, com tributação do ICMS, 

"salvo se o produto não estiver abrangido por tributação"

RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA nº 909/2009, de 29/06/2010

Falta de amparo legal: Convênio ICMS 24/2011 não abrange distribuição de brindes com revistas
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AI 832366 ED, Relator Min. Marco 

Aurélio | Publicação: 01/08/2013

“Boneco agregado a revista infantil (mini-gibi)”

Brinde comercial, oferecido como forma de atrair o público 

para aquisição dos produtos e sem natureza de veículo 

essencial e indispensável para a divulgação do conteúdo 

didático da produção ou edição da revista infantil



Fabricantes, os distribuidores, os 

importadores, as empresas jornalísticas ou 

editoras e as gráficas obrigadas a registro 

especial e à transmissão da DIF

Detecção de FRAUDES pelas Secretarias 

de Fazenda e pela Receita Federal

OPERAÇÃO PAPIRO

OPERAÇÃO PAPEL IMUNE



1



1



1
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IMUNIDADE DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO





Acórdão CARF nº 104-20.915 (Caso Felipão I)

Acórdão CARF nº 106-14.244 (Caso Felipão II)

Acórdão CARF nº 104-21.583 (Caso Ratinho)

Acórdão CARF nº 104-21.954 (Caso Donizete Francisco de Oliveira)

Acórdão CARF nº 106-14.720 (Caso Paulo Danilo B. Martins)

Acórdão CARF nº 106-17.147 (Caso Gustavo Kuerten)



GUGA VAI AO CARF SE DEFENDER DE COBRANÇA

MILIONÁRIA

Por Bárbara Mengardo

25 de Outubro de 2016

Melhor do mundo em 2000, o tenista Gustavo

Kuerten não se dedicou, na manhã desta terça-feira

(25/10), ao tênis ou a qualquer outra atividade

esportiva. De terno, o jogador compareceu à sessão

de julgamentos do Carf, em Brasília. A meta era se

defender da acusação de ter usado uma empresa

para recolher menos imposto.

Guga enfrenta uma batalha milionária no tribunal,

na qual tenta provar que seria regular a empresa

Guga Kuerten Participações e

Empreendimentos, constituída com seu irmão,

Rafael.

A companhia detém o direito de uso de imagem do

atleta. Em um procedimento raro no Carf, o tenista

dividiu a tribuna com sua advogada, e se emocionou

ao falar de sua relação com seu irmão.



Lei nº 11.196/05 - Art. 129. Para fins fiscais e

previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,

inclusive os de natureza científica, artística ou cultural,

em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a

designação de quaisquer obrigações a sócios ou

empregados da sociedade prestadora de serviços,

quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à

legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo

da observância do disposto no art. 50 do Código Civil.

1



2017 | Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017)

AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO

Art. 4º-A, Lei 6.019/1974

Prestação da atividade-fim poderá ser transferida a outra PJ

(antes permitida a terceirização de atividades-meio)

Não configura vínculo empregatício entre os trabalhadores

ou sócios das empresas prestadoras de serviços



STF | Tema 725 Repercussão Geral

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do 

trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente 

do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante”
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https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/14/projeto-que-permite-a-jornalista-ser-microempreendedor-individual-aguarda-definicao-sobre-destaques


Art. 113, 36 da Constituição Federal de 1934

Art. 203 da Constituição de 1946
Isenção de impostos para escritor, jornalista e professor

Nenhum imposto gravará diretamente a 

profissão de escritor, jornalista ou professor

Norma revogada em 1964, por meio da Emenda 

Constitucional nº 9 de 22 de julho de 1964
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