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INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 prescreve limitações ao poder 

de tributar que representam garantias constitucionais, dentre elas as 

imunidades tributárias. Em seu artigo 150, inciso VI, alínea “c” atribui 

imunidade a determinados sujeitos, conhecida pela doutrina como 

imunidade tributária subjetiva. 

Ocorre que o enquadramento de determinado sujeito para a 

aplicação desta imunidade, em algumas situações, se apresenta de 

forma nebulosa ou gera dúvidas quanto à sua aplicação. Nessa 

perspectiva, se faz pertinente determinar em quais situações as 

entidades de assistência social serão imunes em relação aos impostos 

indiretos, e em que circunstâncias se enquadram como contribuintes de 

fato ou de direito.  

 A depender da determinação utilizada na aplicação da 

imunidade tributária a qual a entidade de assistência social terá direito 

ou não, poderá haver repercussão nas finanças dos entes federativos. 

Por se tratar de matéria constitucional de relevante interesse, 

doutrina e jurisprudência se debruçam sobre a questão para analisar de 

maneira mais aprofundada a aplicação mais adequada e coadunada com 

o mandamento constitucional.  

Tal discussão também se mostra bastante significativa ao 

perceber a análise da temática pelo Supremo Tribunal Federal em sede 

de repercussão geral, em razão de se tratar de um questionamento de 

interpretação e aplicação de dispositivo constitucional, bem como 

implicar numa possibilidade de grave lesão à ordem pública a depender 

do enquadramento ou não da imunidade tributária na abordagem 

apreciada.  

O presente livro se apresenta, de modo geral, com o objetivo de 

determinar quando se aplica a imunidade tributária subjetiva para as 

entidades de assistência social no tocante aos impostos indiretos e 
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consequentemente a designação dessas entidades como contribuintes de 

direito e/ou de fato.  

Também se busca verificar o posicionamento doutrinário acerca 

da aplicação dessa imunidade tributária subjetiva, bem como o 

posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal na 

abordagem da determinação das entidades de assistência social como 

contribuintes de direito e/ou de fato e a consequência desta implicação 

na necessidade de arrecadação ou não dos impostos indiretos, assim 

como determinar em que situações a entidade de assistência social se 

enquadrará no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição 

Federal de 1988. 

O método hipotético-dedutivo permeia o desenvolvimento da 

pesquisa, que se desenvolve inicialmente de modo investigativo através 

de pesquisa doutrinária com coleta de doutrina nacional na área de 

Direito Tributário e Constitucional, além da leitura e análise dos textos 

com complementação em jurisprudências nacionais, com foco no 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no que se refere ao 

enquadramento ou não das entidades de assistência social como 

contribuintes de direito e/ou de fato dos impostos indiretos e a 

consequente implicação na imunidade tributária subjetiva. Buscou-se 

também eleger um conjunto de proposições hipotéticas que poderão 

culminar na conclusão buscada.  

No que tange à estruturação do livro, este se encontra dividido 

em quatro capítulos, de maneira a possibilitar abordar as questões 

suscitadas e complementá-las com o objetivo do livro.  

O primeiro capítulo aborda as entidades de assistência social no 

ordenamento jurídico brasileiro, bem como os requisitos previstos 

constitucionalmente para seu enquadramento.  

No segundo capítulo busca-se analisar os impostos indiretos 

brasileiros de maneira crítica, perfazendo aspectos doutrinários quanto 

a sua classificação e relação com os contribuintes de fato e de direito.  

No que diz respeito ao terceiro capítulo, realiza-se uma 

abordagem constitucional da imunidade tributária subjetiva, iniciando 

pelas limitações ao poder de tributar até alcançar a imunidade prevista 
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no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da CF/88, bem como é feita uma 

relação entre essa imunidade, as entidades de assistência social e os 

impostos indiretos.  

Por fim, o quarto capítulo é dedicado à apreciação das questões 

apresentadas nos capítulos anteriores sob o viés do Supremo Tribunal 

Federal, inicialmente através de uma análise cronológica dos julgados, 

até a apreciação esmiuçada do RE 608.872/MG em sede de repercussão 

geral em 2017 (Em anexo). 
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 CAPÍTULO I 
 

ANÁLISE DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

No Estado Democrático de Direito, a busca pela garantia dos 

direitos fundamentais é essencial. A nossa Constituição Federal de 

1988 se apresenta como asseguradora desses direitos e os elenca em rol 

não taxativo.  

Nesse sentido, essa Constituição decidiu salvaguardar algumas 

entidades para que esses direitos fossem garantidos. As entidades de 

assistência social, por exemplo, contribuem para amparar o Estado 

nesse propósito.  

O nosso Sistema Tributário Nacional estabelecido possui regras 

e exigências em sua aplicação, tanto de ordem constitucional quanto de 

infraconstitucional, as quais precisam ser seguidas para que os direitos 

sejam garantidos. Desse modo, é preciso analisar a constituição das 

entidades de assistência social e seus requisitos no ordenamento 

jurídico.  

 

1.1 Concepção de entidade de assistência social no Brasil. 

 

A compreensão acerca de contribuir para um bem estar comum, 

com foco nos hipossuficientes, nem sempre foi presente na pretensão 

Estatal na história do Brasil. Apesar disso, grupos autônomos surgiam, 

sem contribuição do Estado, e buscavam cumprir essa função 

beneficiadora. É nesse sentido de caridade que surgiram as primeiras 

entidades de assistência social.  

Sob esse prisma, a primeira entidade no Brasil a cuidar dos 

desamparados foi datada de 1543, conhecida como Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Santos, indicando também a criação do 
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primeiro hospital do Brasil1. Ainda sobre a Irmandade, foi fundada por 

Brás Cubas e a inicialmente era separada do hospital. “Foi inspirada nas 

Misericórdias de Portugal e construída próxima a Praça da República 

em 1º de Novembro” 2. 

Antes de buscar uma definição de entidade de assistência social, 

importante atentar para uma possível definição de entidade.  

A Constituição de 1988 traz em seu artigo 150, inciso VI, alínea 

“c” a expressão ‘’ instituição de assistência social, sem fins lucrativos, 

atendidos os requisitos da lei” 3. Percebe-se que foi utilizado o termo 

“instituição” no texto constitucional.  

Também é perceptível que as expressões “instituição” e 

“entidade” possuem múltiplos significados, o que poderia gerar 

confusão quanto à devida conceituação, ou quanto ao alcance e 

hermenêutica constitucionais. 

Ao buscar o conceito de “instituição” no Dicionário Aurélio, 

encontramos “1. Ato ou efeito de instituir. 2. A coisa instituída. 3. 

Associação ou organização de caráter social, religioso, filantrópico, 

etc.” 4. Por conseguinte, o conceito de “entidade” corresponde ao “1. O 

que constitui a essência duma coisa; ente, ser. 2. Tudo que existe ou 

pode existir. 3. Empresa, organização, instituição.” 5. Nota-se a estrita 

relação entre os termos, sendo plenamente possível a utilização de 

                                                           
1 CAMPOS, Ernesto de Souza. Santa Casa de Misericórdia de Santos: primeiro 

hospital fundado no Brasil; sua origem e evolução; homenagem do autor por 

ocasião do quarto centenário da fundação, 1543-1943. São Paulo: Elvino Pocat, 1943, 

p. 7. 
2Disponível em:<http://santacasadesantos.org.br/historia>. Acessado em: 07 de mar. 

2018. 
3 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

(...) VI - instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos 

políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 

instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei. 
4 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. O mini dicionário da língua 

portuguesa. 4ª ed. rev. ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002, p. 393. 
5 Idem. Ibidem, p. 271. 
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qualquer um deles para designar as instituições/entidades de assistência 

social.   

O doutrinador Alberto Xavier, nesse sentido, traz a concepção 

de que nenhuma unidade hermenêutica séria permitiria, tomando como 

partido o simples termo “instituições”, sendo esse um dos mais 

polissêmicos do Direito, confrontar instituição à associação ou à 

entidade, nem mesmo atribuir como elemento essencial da definição de 

“instituição” a generalidade, a gratuidade ou o fim público6. 

Na mesma linha de compreensão, José Antônio de Araújo 

assegura que o vocábulo “instituições”, trazido na Constituição de 1988 

em seu artigo 150, inciso VI, alínea “c”, corresponde a uma entidade 

que seja no mínimo organizada. Salienta também que o termo “sem fins 

lucrativos” precisa está conjugado a instituição de assistência social no 

artigo supracitado, desfechando o autor que “instituição” teria o mesmo 

significado de “entidade” 7. Desse modo, tanto a expressão “entidade”, 

quanto a expressão “instituição” são utilizadas no mesmo sentido 

quando se busca o conceito de entidade de assistência social.  

Insta perquirir o significado de assistência social na expressão 

“entidade de assistência social”. Inicialmente é possível compreender 

através da apreciação do art. 194 da CF/88, inserido no Título VIII – 

“Da Ordem Social”, Capítulo II – “Da Seguridade Social”, que a 

seguridade social corresponde a um conjunto integrado de ações de 

iniciativa da sociedade e dos Poderes Públicos, e se destinam a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social.  Ou seja, a assistência social faz parte da estrutura que sustenta a 

seguridade social no Brasil, de formar associada à saúde e à previdência 

social.  

                                                           
6 XAVIER, Alberto. As entidades fechadas de previdência privada. Revista 

Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 52, p.19, jan. 2000. 
7 ARAÚJO, José Antônio Gomes de. Imunidade Tributária e organizações da 

sociedade civil de interesse público. 2012, 221f. Dissertação (Mestrado). 

Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do 

Paraná– Orientadora Profª Drª Betina Treiger Grupenmacher. Curitiba, 2012, p. 126. 
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Ainda no Capítulo da CF/88 supracitado, em sua Sessão IV 

intitulada de “Da Assistência Social”, o art. 203 prevê que a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, e independe de contribuição 

à seguridade social.  

No mesmo sentido, infraconstitucionalmente, a Lei nº 8.212/91, 

que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, em seu artigo 4º 

considera a Assistência Social uma política social capaz de atender as 

necessidades básicas, traduzidas em “proteção à família, à maternidade, 

à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independente de contribuição à Seguridade Social”. 

De forma mais específica, a Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social, já traz em seu artigo primeiro a 

definição de assistência social, qual seja, a de Política de Seguridade 

Social de forma não contributiva, que provê os mínimos sociais e é 

direito do cidadão e dever do Estado, realizada por meio de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, com o 

propósito de garantir o atendimento às necessidades básicas. 

A proteção constitucional atual vai além de seu texto prescrito, 

pois atende aos preceitos previstos na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, ao inserir a educação, o trabalho, a assistência aos 

desamparados, a saúde, a proteção à maternidade e à infância, além de 

outros, no rol, não taxativo, dos direitos sociais em seu artigo 6º, e 

recepciona de igual modo a concepção da universalidade da assistência 

social, bem como da indeterminação legal das incumbências 

assistenciais a serem concedidas8. 

 Coadunada à proteção buscada no artigo 6º da CF/88, os 

objetivos Da República Federativa do Brasil, em seu artigo 3º, e em 

especial em seu inciso III, vislumbram finalidades buscadas também 

pelas entidades de assistência social.  

                                                           
8 MENCK, José Thadeu Mascarenhas. A assistência social sob a ótica constitucional: 

os limites da regulamentação infraconstitucional e o alcance da política nacional de 

assistência social. In: PAES, José Eduardo Sabo (Coord.). Terceiro setor e 

tributação. v. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 129.  
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Após perquirida uma definição para assistência social, a 

Constituição de 1988 elenca nos incisos de seu artigo 203, os objetivos 

da assistência social, quais sejam:  

 

“I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e 

adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao 

mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das 

pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; V - a garantia de um 

salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 

sua família, conforme dispuser a lei. 

 

De forma complementar aos objetivos da assistência social 

galgados constitucionalmente, pertinente se faz relatar que a Lei 

8.742/93, com redação dada pela Lei 12.435/2011, aglutina os objetivos 

constitucionais supracitados no inciso I de seu artigo 2º, inserindo-os na 

“proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos”. Além desses objetivos, elenca, em 

seus incisos II e III, respectivamente, o da “vigilância socioassistencial, 

que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 

danos;” e “a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos 

direitos no conjunto das provisões socioassistenciais”.  

Ao verificar os objetivos da assistencial social, se torna mais 

concreto vislumbrar a abrangência a qual as entidades assistenciais 

podem se configurar, desmembrando-se em atendimentos a diversos 

vieses, assim como consagra a proteção constitucional dos diretos 

sociais previstos no artigo 6º da CF/88 por meio das entidades de 

assistência social.   

O artigo 204 da CF/88, em seu inciso I, edifica a 

descentralização político-administrativa das ações no âmbito da 

assistência social, afirmando a atuação pelo Poder Público nas esferas 
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federal, estadual e municipal, além da atuação privada, decorrente das 

entidades beneficentes de assistência social.   

Nessa perspectiva, ao coadunar os conceitos de 

“entidade/instituição” com o de “assistência social”, é possível 

compreender as entidades de assistência social de modo mais concreto. 

O Ministério do Desenvolvimento Social define com bastante 

primazia tais entidades:  

 

As entidades e organizações de assistência social são 

aquelas sem fins lucrativos e parceiras da administração 

pública no atendimento às famílias, indivíduos e grupos 

em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, 

que integram a rede socioassistencial junto aos entes 

federativos (órgãos gestores) e os conselhos de 

assistência social, formando o Sistema Único de 

Assistência Social 9. 

 

Na definição suprarreferida, nota-se a integração entre entidades 

privadas e a própria atuação dos entes públicos, formando uma rede 

macro de proteção socioassistencial.  

No momento em que uma sociedade de direito privado, sem 

finalidade lucrativa, prestar serviço de significativo interesse público, 

como por exemplo, no acesso à cultura, à educação, à assistência social, 

exercendo a atribuição ao invés do Estado, ela será considerada uma 

entidade de assistência social10.  

Nessa compreensão, ainda é possível separar o conceito de 

entidade de assistência social em gênero e espécie. O doutrinador 

Andrei Velloso considera entidade de assistência social um gênero, ao 

passo que entidade filantrópica seria uma espécie. A entidade de 

assistência social atuaria nas áreas sociais, sem que haja finalidade 

lucrativa, e nas quais o Estado fosse deficiente.  Por sua vez, a entidade 

                                                           
9 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Entidades e Organizações de 

Assistência Social. Brasília, DF, 2017. Disponível em: 

<http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/entidade-de-assistencia-social>. 

Acessado em: 07 de março de 2018. 
10 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias – teoria e análise da 

jurisprudência do STF. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 174. 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/entidade-de-assistencia-social
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filantrópica envolveria, de forma mais específica, as entidades que 

praticam filantropia, prestando serviços gratuitos, não obstante sejam 

realizados em percentuais11.  

Também é possível destacar as espécies presentes no gênero 

entidades beneficentes de assistência social no ordenamento jurídico 

brasileiro:  

 

Por fim, faz-se mister ressaltar que Entidades 

Beneficentes de Assistência Social são o gênero, do qual 

os Serviços Sociais Autônomos, Organizações Sociais – 

OS (Lei n.º 9.637/98), Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público – OSCIP (Lei 9.790/99), as 

Associações (Lei n.º 10.406/2002, art. 53), as Fundações, 

o Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalhador Portuário 

- OGMO, entre outros, são as espécies, por exemplo12. 

 

 Leandro Marins de Souza, de forma complementar, enumera 

como espécies de entidade de assistência social as fundações privadas, 

as entidades de previdência privada, as associações civis, os 

estabelecimentos de saúde, as Organizações Sociais – OS (Lei nº 

9.637/98), as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Púbico – 

OSCIP (Lei nº 9.790/99, as Organizações Não-Governamentais – 

ONG, o Serviço Social do Comércio – SESC, e o Serviço Nacional do 

Comércio – SENAC13. 

 Constata-se, portanto, diversas modalidades de configuração das 

entidades suprarreferidas, contudo, nem todas as entidades são 

abarcadas pela imunidade tributária, sendo requeridos critérios para 

usufruir do beneplácito constitucional.  

                                                           
11  VELLOSO, Andrei Pitten. Constituição Tributária Interpretada. São Paulo: 

Altas, 2007. p. 376. 
12 SILVA, Thaminne Nathália Cabral Moraes e. Princípio da legalidade: 

considerações acerca da constitucionalidade dos requisitos legais impostos para o 

gozo da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social. 

2015. 145 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. 

Programa de Pós-Graduação em Direito. Recife, 2015, p. 99. 
13 SOUZA, Leandro Marins de. Imunidade Tributária: Entidades de Educação & 

Assistência Social. 1ª ed (9ª tiragem). Curitiba: Juruá, 2009, p. 119 – 145. 
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1.2 Requisitos para o enquadramento constitucional das 

entidades de assistência social. 

 

 Feita a análise acerca da compreensão da acepção do termo 

“entidades de assistência social”, será realizado um exame 

pormenorizado na Constituição Federal de 1988 a respeito dos 

requisitos previstos para o enquadramento dessas entidades na 

concepção constitucional.  

 O artigo 150, inciso VI, alínea “c” da CF/88 aborda alguns 

sujeitos determinados para proteção sob o anteparo da imunidade 

tributária14. No fragmento final da alínea suprarreferida, são citadas as 

instituições de assistência social, desde que sejam sem fins lucrativos e 

estejam atendidos os requisitos da lei. Perceba-se que a CF/88 traz um 

requisito explícito, qual seja, “sem fins lucrativos”, e deixa à 

incumbência de lei os demais requisitos.  

 No que tange à ausência de finalidade lucrativa, relevante se faz 

destacar que tal ausência não se confunde com gratuidade. É possível a 

cobrança de determinado valor, desde que seja revertido em proveitos e 

benefícios aos quais as entidades de assistência social se propõem a 

prestar como finalidade. Nesse sentido, é possível ampliar a aplicação 

do artigo 195, §7º da Constituição Federal de 198815 não só para as 

entidades prestadoras de serviços de forma gratuita, mas também 

àquelas que cobram valores para realizarem suas pretensões 

institucionais.  

                                                           
14 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; (grifo nosso) 
15 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 

e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais:  

(...) § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades 

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 

(grifo nosso) 
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 Clélio Chiesa abordou de maneira bastante contundente a 

questão abordada, vejamos:  

 

É inconcebível pretender restringir o alcance da 

imunidade em questão às entidades que prestam de forma 

gratuita seus serviços, pois isso representaria o 

esvaziamento da referida hipótese de imunidade. Exegese 

de tal ordem frustraria o desiderato pretendido pelo 

constituinte com a instituição da mencionada imunidade, 

consistente em estimular que outras pessoas prestem 

serviços de assistência social visando a auxiliar o Estado 

a cumprir o seu fim institucional de assistir os 

hipossuficientes. [...] Dessarte, a gratuidade dos serviços 

prestados não é elemento essencial para a caracterização 

das entidades beneficentes. Para tanto, basta, tão-

somente, que as atividades sejam desenvolvidas sem o 

objetivo de auferir lucros, ou seja, que eventual superávit 

seja todo reinvestido nos fins institucionais da entidade16. 

 

 Ainda insta salientar a existência da distinção entre a aquisição 

de superávit financeiro e a ausência de finalidade lucrativa. É da 

essência da entidade a qual almeja crescimento e praticabilidade, buscar 

em suas receitas que sejam superiores às suas despesas, e tal pretensão 

não desconfigura a exiguidade de fim lucrativo, entretanto, a 

distribuição dos valores sobressalentes entre os gerentes, sócios, 

diretores ou quaisquer outros sujeitos, poderia caracterizar a finalidade 

lucrativa e impossibilitar a aplicação da imunidade17.  

 Após abordar o requisito referente à ausência de fins lucrativos, 

faz-se necessário discorrer acerca dos requisitos legais necessários para 

a aplicação da imunidade subjetiva aludida no artigo 150, inciso VI, 

alínea “c”. 

                                                           
16 CHIESA, Clélio. Imunidades e Normas Gerais de Direito Tributário. In: Curso 

de Especialização em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo 

de Barros Carvalho. Eurico Marcos Diniz de Santi (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 

2006. 
17 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, 

p.  223. 
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 Ao analisar o artigo 146, inciso II, da CF/8818, percebe-se que 

essa Constituição atribuiu à lei complementar a incumbência de regular 

as limitações constitucionais ao poder de tributar, e como a imunidade 

tributária subjetiva se enquadra como limitação constitucional, a 

expressão “atendidos os requisitos da lei” no artigo 150, inciso VI, 

alínea “c” da CF/88, caberá à lei complementar estabelecer os 

requisitos, e não qualquer lei, em sentido amplo, como por exemplo, 

uma lei ordinária.  

 Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, apesar de 

formalmente se tratar de lei ordinária (Lei 5.172/66), foi recepcionado 

pela Constituição Federa de 1988 como Lei complementar, em razão da 

importância do conteúdo abordado na lei. Assim sendo, coube ao 

Código Tributário Nacional regular as questões concernentes à 

imunidade tributária, respeitados os artigos constitucionais 

supracitados.  

 Por conseguinte, o CTN, em seu artigo 14, apresentou mais 

requisitos às entidades que pretendem gozar das imunidades tributárias 

constitucionais, quais sejam: que não distribuam qualquer parcela, seja 

qual for sua natureza, de suas rendas ou de seu patrimônio, a qualquer 

título; que sejam aplicados integralmente, no Brasil, os seus recursos na 

manutenção dos objetivos a que foram instituídas; e que mantenham 

escrituração de suas despesas e receitas em livros recobertos de 

formalidades que sejam suficientes para garantir sua exatidão.  

 Importante destacar que, em busca de um maior rigor na 

aplicação dessa imunidade, a Lei Complementar 104/2001 alterou o 

inciso I do artigo 14 do CTN para ampliar a proibição de distribuição 

de renda ou patrimônio das entidades, que somente anteriormente se 

limitava “a título de lucro ou participação de resultado”, passando a 

atribuir a proibição de distribuição “a qualquer título”. No presente 

livro será abordada ainda, no capítulo referente às imunidades 

                                                           
18 Art. 146. Cabe à lei complementar:  

(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 
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tributárias, a questão referente à suspensão de imunidade dessas 

entidades ao quebrar alguns dos requisitos. 

 Nota-se que apenas ser denominada “entidade de assistência 

social” não se apresenta de forma suficiente para gozarem o direito à 

imunidade tributária, surgindo uma série de requisitos, tanto 

constitucionalmente, quanto infraconstitucionalmente, necessários para 

fruição dos benefícios.  
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CAPÍTULO II 
 

OS IMPOSTOS INDIRETOS BRASILEIROS E SUA 

ANÁLISE DOUTRINÁRIA 

 

 

Feitas as considerações acerca das entidades de assistência 

social no capítulo anterior, relevante se faz compreender o instituto dos 

impostos indiretos no Direito Brasileiro e a relação com seus 

contribuintes. 

No atual Estado Democrático de Direito percebe-se a 

necessidade do Estado em buscar garantir os direitos previstos 

constitucionalmente. Entretanto, tal anseio requer recursos para sua 

efetivação, se tornando um mecanismo público dispendioso. Ademais, 

a extensão do país em sua inteireza demonstra a necessidade de 

obtenção de recursos que precisam ser carreados para o cumprimento 

do objetivo estatal.  

Ao possuir como finalidade o bem comum, o Estado o faz de 

maneira direta ou indireta, seja por meio de serviços de natureza 

essencial, ou mesmo atividades complementares. Para suprir essas 

necessidades, se utiliza de sua atividade financeira.  

Nos ensinamentos do doutrinador Aliomar Baleeiro, a atividade 

financeira corresponderia à obtenção, criação, gerência e dispêndio do 

dinheiro, indispensável às necessidades, e cuja satisfação o Estado 

assumiu ou cometeu a outras pessoas de direito público19. 

Para que haja a atividade financeira do Estado, primordialmente 

a atividade tributária se apresenta como carreadora dos recursos. O 

doutrinador Harada aborda esta necessidade do Estado em obter 

recursos e a importância desse instituto, com o tempo, para atender as 

demandas surgidas. Vejamos:  

                                                           
19 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1969, p. 18. 
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Com a gradativa evolução das despesas públicas, para 

atender às mais diversas necessidades coletivas, tornou-se 

imprescindível ao Estado lançar mão de uma fonte 

regular e permanente de recursos financeiros. Assim, 

assentou-se sua força coercitiva para a retirada parcial das 

riquezas dos particulares, sem qualquer contraprestação. 

Dessa forma, o tributo passou a ser a principal fonte dos 

ingressos públicos, necessários ao financiamento das 

atividades estatais20. 

 

Nesse sentido, a compreensão do instituto do Direito Tributário 

permite assimilar melhor o objetivo da arrecadação de tributos no 

direito brasileiro. De forma simples e objetiva, é possível conceituar o 

Direito Tributário como sendo o ramo do direito “que disciplina o 

processo de retirada compulsória, pelo Estado, da parcela de riquezas 

de seus súditos, mediante a observância dos princípios reveladores do 

Estado de Direito” 21.  

A Lei nº 5.172/66, conhecida como Código Tributário Nacional, 

traz em seu artigo 3º o conceito do elemento principal do direito 

tributário, qual seja, o tributo, e esse corresponde a “toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Sob outra perspectiva, o conceito de tributo pode ser 

exteriorizado como “a prestação pecuniária não sancionatória de ato 

ilícito, instituída em lei e devida ao Estado ou a entidades não estatais 

de fins de interesse público” 22. A relação pecuniária, não sancionatória, 

bem como a previsão em lei e o ente o qual busque o interesse público 

são os elementos que caracterizam de forma genérica um tributo, de 

modo a possibilitar subdividi-lo em algumas espécies, de acordo com 

                                                           
20 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e tributário. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 

2017, p. 226. 
21 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e tributário. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 

2017, p. 227. 
22 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 34. 



ERMANS QUINTELA CARVALHO 

  - 29 - 

as características não coincidentes e além do conceito de tributo 

apresentado. 

Ao verificar o artigo 5º do Código Tributário Nacional, 

verificamos uma classificação tripartite das espécies tributárias, sendo 

considerados tributos apenas os impostos, taxas e contribuições de 

melhoria. 

Caso fosse feita uma análise apressada da Constituição Federal 

de 1988, apenas considerando seu artigo 145, em especial os três 

incisos, seria possível supor que a Constituição também adotou uma 

classificação tripartite.  

Ocorre que o dispositivo não pretende limitar as espécies 

tributárias existentes, mas sim apresentar quais possuem competência 

para criação tanto pela União, quanto pelos Estados e Municípios, 

tratando-se de uma competência constitucional comum entre os três 

entes políticos, de maneira que a norma a qual atribui esta competência, 

não objetiva exaurir as espécies tributárias possíveis no ordenamento 

jurídico brasileiro23.   

Tanto o é que a Constituição estatui outras atribuições de 

competência, de modo a considerar outros artigos além do artigo 145. 

Em seu artigo 148 aborda a possibilidade da instituição dos 

empréstimos compulsórios pela União, e no artigo 149 aborda a 

competência exclusiva, também da União, para instituir as 

contribuições de intervenção no domínio econômico, sociais e as de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas. A Constituição 

atribui ao Distrito Federal e aos Municípios, em seu artigo 149-A, a 

competência para instituírem outra contribuição referente ao custeio do 

serviço de iluminação pública no país. 

Nessa perspectiva, os tributos no ordenamento jurídico 

brasileiro seriam os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os 

empréstimos compulsórios e as contribuições especiais.  

                                                           
23 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, 

p.  53. 
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De forma mais conduzida, o presente capítulo se debruçará 

sobre os impostos, em especial os impostos indiretos no sistema 

tributário nacional.  

 

2.1 Os Impostos na Constituição Federal de 1988. 

 

 Para que seja possível abordar os impostos indiretos, 

inicialmente se faz necessário perpassar pela compreensão de imposto. 

A Constituição Federal de 1988 destaca as Sessões III, IV e V do 

Capítulo referente ao Sistema Tributário Nacional para atribuir as 

competências para a instituição dos impostos pelos entes políticos da 

federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 De modo geral, os impostos podem ser conceituados como os 

tributos os quais não possuem vinculação e que incidem sobre 

exteriorizações de riqueza do sujeito24. Uma característica comum a 

todos os impostos é a de não possuírem a obrigatoriedade de destinação 

de todo o seu valor a uma determinada finalidade. Outra também seria a 

de que a população contribui de forma compulsória, e acaba por gerar 

os recursos necessários para que o Estado realize seu fito, qual seja, o 

bem comum, de forma a sustentar a compreensão de solidariedade 

social, uma vez que tais recursos devem ser utilizados em prol de toda a 

coletividade25.  

Ao analisar o artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal de 

1988 encontra-se expressa, de modo geral, a vedação da vinculação de 

receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, de maneira a confirmar 

a afirmação da característica supracitada. Ainda no presente inciso, a 

Constituição elenca as ressalvas à regra geral.  

 A competência para criação de tributos é atribuída pela 

Constituição Federal a cada ente federado. Em seu artigo 146, inciso I, 

alínea a, de forma clara exterioriza a exigência de lei complementar 

                                                           
24 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, 

p. 21. 
25 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, 

p. 58-59. 
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para a definição do tributo/imposto, bem como de seu fato gerador, 

base de cálculo e contribuintes. Na ausência de lei federal acerca dessas 

normas gerais, poderão os Estados empregar-se de sua competência 

legislativa plena, conforme preconiza o artigo 24, §3º da Magna Carta.  

 Vasta é a lista de impostos os quais a Constituição atribui 

competências aos entes políticos para suas criações. À União, em seus 

artigos 153 e 154, incisos I e II, institui a competência para criação do 

II (Imposto sobre importação de produtos estrangeiros), IE (Imposto 

sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados), ITR (Imposto sobre propriedade territorial rural), IPI 

(Imposto sobre produtos industrializados), IR (Imposto sobre renda e 

proventos de qualquer natureza), IOF (Impostos sobre operações de 

crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários), 

IGF (Imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar), 

impostos extraordinários em caso de guerra externa e novos impostos 

em sua competência residual.  

 Por conseguinte, atribui aos Estados a competência para criar 

ITCMD (Imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de 

quaisquer bens ou direitos), IPVA (Imposto sobre propriedade de 

veículos automotores) e ICMS (Imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e serviços), no artigo 155 e aos Municípios a 

competência para criar o IPTU (Imposto sobre propriedade predial e 

territorial urbana), ITBI (Imposto sobre a transmissão de bens imóveis) 

e ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), em seu artigo 156. 

Interessante ressaltar a competência cumulativa do Distrito Federal, que 

a esse compete criar tanto os impostos concedidos aos Estados, quanto 

os atribuídos aos Municípios. 

 

2.2 Tributos indiretos: conceituação e análise crítica doutrinária.  

 

 Vislumbrada a compreensão acerca dos tributos e dos impostos, 

insta adentrar na concepção acerca dos tributos e impostos ditos 

indiretos. Doutrinariamente a referida classificação possui embates 

quanto ao enquadramento na conceituação jurídica, ou se ultrapassa 
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essa área de abordagem, alcançando as ciências das finanças e 

econômicas. 

 Inicialmente, perscrutando uma classificação clássica de tributos 

indiretos quanto ao critério da repercussão econômica, seria possível 

apresentar como um conceito preambular “aqueles em que o 

responsável pelo pagamento pode transferir o ônus econômico para 

outrem”26. Nessa perspectiva, haveria o sujeito responsável 

juridicamente pelo pagamento, qual seja, o contribuinte de direito, e 

outro sujeito que arcaria com o custo, qual seja, o dito contribuinte de 

fato, de modo que o perfil da caracterização do tributo como indireto 

estaria presente quando houvesse um sujeito intermediário entre o Fisco 

e quem realmente arcou com o valor do tributo.   

 Entretanto, a classificação simplista exibida se mostra bastante 

criticável27, uma vez que se apresenta bastante generalizada, de maneira 

que um mesmo tributo poderia tanto ser considerado direto, quanto 

indireto, a depender da aplicação, bem como não aponta de modo 

preciso, nem determina a variável a ser considerada, findando apenas 

por buscar legitimar os efeitos práticos. 

 Hugo de Brito Machado robustece a crítica a ser empregada 

quanto a classificação em tributos diretos e indiretos, vejamos: 

 

A classificação dos tributos em diretos e indiretos não 

tem, pelo menos do ponto de vista jurídica, nenhum valor 

científico. É que não existe critério capaz de determinar 

quando um tributo tem o ônus transferido a terceiro, e 

quando é o mesmo suportado pelo próprio contribuinte. 

[...] A nosso ver, tributos que comportem, por sua 

natureza, transferência do respectivo encargo financeiro 

                                                           
26 MELO, Álisson José Maia. Novas reflexões sobre a tributação indireta no 

Brasil. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 67. 
27 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Repetição do Tributo Indireto: 

Incoerências e Contradições. São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 13 – 23; BECKER, 

Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 

2001, p. 536-538. 
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são somente aqueles tributos em relação aos quais a 

própria lei estabeleça dita transferência28. 

 

 Nesse sentido, Carraza29 reconhece que ao analisar a 

repercussão econômico-financeira, se estaria diante de um fato 

econômico, diverso do fato jurídico, visto que a inspeção do repasse ou 

não do valor do tributo ao valor final do bem caberia à Ciência das 

Finanças, de modo que o Direito se detém ao fato gerador, não 

buscando investigar a repercussão econômica.  

 Em linha de compreensão similar, Geraldo Ataliba30 diferencia 

a ciência jurídica da ciência natural, uma vez que possuem postulados 

próprios e distintos, de maneira que o fenômeno físico guarda uma 

lógica fática diversa do direito positivo, pois este, através de uma 

linguagem prescritiva, recorre a critérios jurídicos para estabelecer a 

classificação dos institutos que pesquisa. Assim sendo, o direito não se 

confundiria com a economia, uma vez que esta não estaria no universo 

de avaliação jurídica.  

 Por seu turno, Alfredo Becker confirma o discernimento de que 

os fatos determinantes da repercussão econômica existentes nos tributos 

são estranhos à natureza do tributo, pois não fazem parte da estrutura 

necessária deste, e são estipulados pela circunstância econômico-

social31. 

 Nesse seguimento, a repercussão econômica corresponderia a 

um critério diverso da natureza jurídica e não válido para uma possível 

classificação dos tributos e dos impostos em diretos ou indiretos, assim 

como da figura dos contribuintes de fato e de direito, pois não 

pertenceria à ciência do Direito.  

                                                           
28 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 33ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012, p. 211. 
29 CARRAZA, Roque Antonio. ICMS. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 506. 
30 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 2012, p. 128. 
31 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4ª ed. São 

Paulo: Noeses, 2007, p. 573. 
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 De outro modo, há uma corrente doutrinária a qual compreende 

que a repercussão econômica corresponde a um critério juridicamente 

válido para classificar os tributos, e consequentemente os impostos, em 

diretos e indiretos, e de modo consecutivo, método apropriado para 

caracterizar e classificar os contribuintes de fato e de direito.  

 Em relação a essa percepção, Ruy Barbosa Nogueira32 avaliza 

que no momento em que uma exação específica comporta o fenômeno 

da transferência de ônus fiscal, ou da repercussão econômica a outra 

pessoa, já estaria caracterizada a figura do tributo indireto.  

 Interessante salientar a percepção do doutrinador Luciano 

Amaro33 ao exteriorizar que a noção de tributo indireto, mesmo 

havendo discordância quanto à sua especificação, não poderia ser 

evitada, uma vez que sua existência não poderia ser negada. Continua a 

linha de entendimento exibindo que a capacidade contributiva relatada 

nem sempre advém do sujeito a quem a lei determina para constituir 

como contribuinte, de maneira que a capacidade econômica do 

consumidor, nesse caso, é que precisaria ser analisada para uma 

possível determinação do ônus fiscal sofrido por ele.  

 Perfilhando uma averiguação pela classificação dos tributos em 

diretos e indiretos, Morschbacher34 aduziu os possíveis critérios: 

repercussão econômica; natureza do lançamento; temporalidade da 

hipótese de incidência; ficção legal; campos econômicos imponíveis. 

Destacou também que a matéria em questão se trata simultaneamente 

das ordens econômica, financeira e jurídica, não havendo de considerar 

exclusivas e isoladamente a classificações ora apresentadas. 

 Na jurisprudência brasileira também é possível verificar 

algumas situações as quais dão azo à distinção entre tributos diretos e 

                                                           
32 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1995, p. 159. 
33 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 327.  
34 MORSCHBACHER. José. Repetição do Indébito Tributário Indireto. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. 1983, p. 15-19. 



ERMANS QUINTELA CARVALHO 

  - 35 - 

indiretos35. A Súmula 546 do STF traz o seguinte texto: “Cabe a 

restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por 

decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de 

facto o quantum respectivo”. Nessa perspectiva, foi utilizado o critério 

da translação ou repercussão econômica para distinguir os tributos.  

 Ainda quanto às classificações advindas da jurisprudência, foi 

utilizado no Superior Tribunal de Justiça o parâmetro do conteúdo do 

fato gerador do tributo ao considerar que tributos indiretos seriam 

aqueles que oneram negócios, operações ou relações, em que haja dois 

ou mais sujeitos envolvidos e desde que o valor da arrecadação permita 

ser transferido de um dos envolvidos ao outro, desde que 

explicitamente esteja contida no preço a inserção do valor do tributo36.   

 Percebe-se, portanto, a existência de posicionamentos 

diametralmente opostos no que se trata da consideração da repercussão 

econômica, ou da transferência de ônus fiscal, pertencerem ou não ao 

campo jurídico e a consequente caracterização dos tributos em diretos e 

indiretos.  

 

2.2.1 Impostos indiretos e sua relação com os contribuintes de 

direito e de fato através de uma análise crítica doutrinária. 

 

 Feitas as estruturações acerca das divergências doutrinárias 

existentes quanto à existência e classificação dos tributos em diretos e 

indiretos, faz-se relevante aprofundar e detalhar a abordagem em 

relação aos impostos ditos indiretos, tomando como prelúdio as 

análises perfiladas no item anteriormente. 

 Na linha de compreensão da existência de impostos indiretos, os 

impostos diretos seriam aqueles suportados categoricamente pelo 

contribuinte compelido por lei ao seu pagamento; já os indiretos seriam 

                                                           
35 CINTRA, Carlos César Souza Cintra. A Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p.105-106.  
36 STJ. ERESsp: 168.469 SP. Min. Ari Pargendler, Rel. Min. José Delgado, 1ª Seção, 

DJU 17.12.1999, p. 314. 
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aqueles em que haveria a possibilidade ao contribuinte de transferência 

à outra pessoa, de modo que essa outra pessoa também possa transferir 

ou suportar em definitivo o pagamento do imposto.  

Tal transferência do ônus fiscal entre os sujeitos corresponderia 

à translação ou repercussão dos impostos37. Haveria então a figura do 

contribuinte de direito, ou seja, o impelido pela lei ao pagamento, e o 

contribuinte de fato, aquele o qual assumirá definitivamente o ônus do 

tributo.  

 Entretanto, o doutrinador Rubens Gomes de Souza38 ressalta 

que a transferência de ônus corresponderia a um conceito econômico, 

pois a sujeição à lei da oferta e da procura, associada às condições de 

mercado, não seria um critério jurídico, de modo que seria mais 

plausível adotar o parâmetro quanto à natureza do fato gerador dos 

impostos para diferenciá-los em diretos ou indiretos.  

Difere, a título de exemplo, os fatos geradores que dizem 

respeito à situação permanente ou pelo menos continuada ou durável no 

tempo, dos fatos geradores que sejam situações instantâneas ou que 

possam ser isoladas no tempo39. Aqueles seriam impostos diretos, 

enquanto estes seriam impostos indiretos, de maneira que nessa 

classificação, o ICMS seria um imposto indireto, enquanto os impostos 

sobre renda e impostos sobre propriedade seriam impostos diretos. 

 Insta relatar determinadas situações as quais não se 

contentariam com a disposição atribuída por Rubens de Souza. 

Vejamos: O profissional liberal, ao cobrar um valor menor pelo serviço 

o qual o cliente não requeira o recibo da quantia quitada, estaria diante 

de uma redução no pagamento de seu imposto de renda, pois o 

montante não seria incluído em sua Declaração Anual de Rendimentos, 

                                                           
37 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Financeiras, 1964. p. 135. 
38 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Financeiras, 1964. p. 135. 
39 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Financeiras, 1964. p. 135. 
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o que demostraria, ao menos indiretamente, uma transferência de 

encargo financeiro do imposto de renda a ser arrecadado. 

Também é possível citar a situação a qual o proprietário do 

imóvel, ao alugá-lo, insere ocultamente ou declaradamente, o valor que 

seria pago a título de IPTU no valor do aluguel a ser cobrado ao 

inquilino. Mais uma vez contrariaria a classificação supracitada. 

Por sua vez, Paulo Roberto Lyrio Pimentel apresenta a 

existência de classificações a depender da base utilizada, diferindo os 

critérios econômico-financeiros dos jurídicos40. Segundo o critério 

econômico-financeiro, impostos indiretos seriam aqueles os quais, por 

alcançarem uma exibição mediata de possibilidade contributiva, 

tributam a despesa, a transferência de bens ou outras manifestações, ou 

seja, incidiriam sobre uma riqueza que fosse transladada ou consumida. 

Ressalta, contudo, o doutrinador Adriano Pinto41 que os 

impostos ditos indiretos só seriam aqueles que a lei expressamente 

assim os nomeassem e somente por um critério meramente legal ou 

ficção jurídica, de maneira que o critério de repercussão econômica não 

se apresentaria como critério devido de classificação, pois, de certa 

forma, todos os impostos podem repercutir. 

Ainda quanto à investigação pela classificação sob os critérios 

apresentados, na caracterização jurídica, existiriam distinções baseadas 

no lançamento, no rol nominativo e no tipo de relação jurídica base do 

imposto, contudo, segundo o referido doutrinador, ainda não seriam 

suficientes para conseguir separar os impostos em diretos e indiretos42. 

Hugo de Brito Machado objetiva solver o impasse apresentado 

do seguinte modo: 

                                                           
40 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Tributos Indiretos. In: MACHADO, Hugo de 

Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, 

p. 354. 
41 PINTO, Adriano. Tributação Indireta no Direito Brasileiro. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 23. 
42 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Tributos Indiretos. In: MACHADO, Hugo de 

Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013. 

p. 355. 
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O ser direto ou indireto quer dizer apenas que na 

generalidade dos casos, em situações ordinárias, o ônus 

do primeiro é suportado pelo sujeito passivo da obrigação 

tributária, enquanto o ônus do segundo é transferido por 

este a terceiros com os quais se estabelece uma relação 

alheia ao direito tributário43. 

 

Apresentar-se-ia, portanto, como possível a classificação dos 

impostos em diretos e indiretos acima apresentada, desde que fossem 

verificadas as aplicações do fato gerador em sua generalidade, nas 

situações em que geralmente ocorrem, e não na excepcionalidade de 

determinada situação.  

Pois, com efeito, não se pode indubitavelmente garantir que o 

preço de um definido tributo será, em sua inteireza e em todas as 

situações, transferido a terceiros, e nem mesmo, noutro ponto, 

assegurar que o valor de outro tributo nunca será sustentado pelo 

sujeito que pertence ao polo passivo. 

O doutrinador Carlos César Cintra, por sua vez, apesar de não 

considerar que existam apenas certos tributos que, por sua própria 

essência, ensejem o acontecimento da repercussão econômica, visto 

que, em tese, haveria para todos os tributos a existência da 

possibilidade da ocorrência da transferência do referido compromisso 

financeiro para um terceiro, admite que os impostos os quais oneram a 

produção e o consumo, como por exemplo, o ICMS, o IPI e ISS, teriam 

uma maior vocação para reconhecer a transferência do encargo 

financeiro do que os impostos incidentes sobre a renda e o patrimônio, 

como por exemplo, o IPVA, o IPTU e o IR44.   

Dentre as espécies de impostos existentes no ordenamento 

jurídico nacional, dois se apresentam mais nitidamente como passíveis 

                                                           
43 MACHADO, Hugo de Brito. Tributação Indireta no Direito Brasileiro. In: 

MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São 

Paulo: Malheiros, 2013, p. 185. 
44 CINTRA, Carlos César Souza Cintra. A Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p.104-105.  
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de enquadramento nos critérios apresentados, quando da procura por 

uma classificação em impostos indiretos, quais sejam, o IPI e o ICMS. 

O IPI, Imposto sobre produtos industrializados, adentraria nessa 

classificação em razão do industrial destacar, nas operações com 

produtos industrializados, o valor do referido imposto e acrescer ao 

preço devido pelo adquirente. Por seu turno, o ICMS, Imposto sobre 

operações de circulação de mercadorias e prestações de serviços, 

também seria classificado em imposto indireto, uma vez que o 

montante do imposto integra sua base de cálculo, e ocasiona o repasse 

ao destinatário do bem, mercadoria ou serviço45.   

Mizabel Derzi destaca, ao atualizar a obra do doutrinador 

Aliomar Baleeiro46, o demarcado cumprimento do artigo 166 do 

Código Tributário Nacional47 e afirma que juridicamente existem 

apenas dois impostos indiretos por presunção, quais sejam, o IPI e o 

ICMS, visto que o caráter indireto dos outros tributos seriam somente 

uma conjectura econômica, a julgar por haver bastantes aspectos que 

podem provocar ou não a translação. 

Em relação ao ISS, por seu turno, Imposto sobre serviços de 

qualquer natureza, aos que consideram a existência de impostos 

indiretos, há uma compreensão na qual o ISS possuiria uma natureza 

dupla, a depender da situação concreta, e se apresentaria como um 

imposto direto ou indireto. 

Entendimento este também advém do julgamento do REsp 

1.131.476/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (de acordo 

com o artigo. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), na Primeira 

Seção da Corte do STJ e que consolidou a possibilidade do ISS assumir 

                                                           
45 MELO, José Eduardo Soares de. A Tributação Indireta. In: MACHADO, Hugo 

de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 244. 
46 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11ª ed. Atualizada por 

Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.885. 
47   Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência 

do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o 

referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este 

expressamente autorizado a recebê-la. 
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natureza de imposto indireto, como por exemplo na locação de bens 

imóveis48. Nessa linha de assimilação, relata-se claramente esta 

dicotomia do ISS: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ISS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

IMPOSTO QUE, NO CASO, TOMA A FEIÇÃO DE 

TRIBUTO INDIRETO. ART. 166 DO CTN. 

INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO ACERCA DO NÃO 

REPASSE DA EXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. O Imposto Sobre Serviço - ISS, 

consoante a jurisprudência desta Corte, pode 

assumir a natureza de tributo direto ou indireto 

(REsp 1.131.476/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Seção, DJe 01/02/2010, submetido ao rito 

do art. 543-C do CPC), classificação essa que 

dependerá de análise, caso a caso, de existência de 

vinculação entre o valor auferido pelos serviços 

prestados e o tributo devido. 2. No caso concreto, 

conforme as premissas fáticas delineadas pelas 

instâncias ordinárias, o ISS tomou a feição de tributo 

indireto, já que seu recolhimento guarda relação com 

cada nota fiscal emitida, possibilitando, dessa forma, a 

transferência do encargo financeiro, razão por que a 

sua restituição exige a prova relativa à inexistência do 

repasse da exação, nos termos do art. 166 do CTN. 3. A 

revisão do entendimento adotado pelo acórdão recorrido 

de que o valor do imposto foi efetivamente considerado 

na formação do preço praticado pela recorrente exige o 

reexame do conjunto fático-probatório do autos, o que é 

inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da 

Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido49. 

(grifo nosso).  

 

Entretanto, conforme preceitua Adriano Pinto, a jurisprudência 

do STJ não considera a real relação entre aquele que consome e o fisco 

ou com o contribuinte de direito, pois esta possui natureza privada e 

                                                           
48 STJ. AgRg no AREsp: 352883 SC 2013/0167060-6, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2013. 

49 STJ. AgRg no AREsp: 396796 RS 2013/0312472-6, Relator: Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/10/2013, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2013. 
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não natureza de relação jurídica tributária50. Ou seja, o consumidor 

paga o valor da mercadoria, do serviço ou do produto, e não o imposto 

como contribuinte.  

 Urge fazer uma observação também quanto ao IRPJ, Imposto 

sobre renda de pessoa jurídica. São contribuintes desse imposto as 

pessoas jurídicas e as empresas individuais, e sua aplicação, por via de 

regra, ocorre sobre o lucro real, possuindo sua legislação consistente e 

aperfeiçoada sua utilização ainda nos tempos atuais, como exemplo, a 

Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº1700, de 14 de 

março de 201751.  

 Ocorre que o IRPJ pode ter seus encargos transferidos aos 

compradores dos produtos ou tomadores de serviços, quando o imposto 

ocorre sobre o lucro presumido do comerciante vendedor, todavia essa 

se caracteriza uma situação excepcional, bem como o IRPJ só é 

conhecido efetivamente no final do ano-base correspondente, de 

maneira que o repasse de sua quantia ficaria impedido, exceto se 

utilizado pelo método da aproximação52.  

Ampla é a relação dos impostos existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, entretanto nem todos, na maior parte dos casos, 

possibilitariam seu enquadramento como impostos indiretos. Situações 

mais evidentes sobre essa viabilidade se exteriorizam, como no IPI e no 

ICMS, enquanto em outras situações se mostram em caráter 

excepcional, como o ISS e o IRPJ. 

                                                           
50 PINTO, Adriano. Tributação Indireta no Direito Brasileiro. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 36. 
51 BRASIL. Ministério da Fazenda Receita Federal. Receita Federal consolida 

legislação de IRPJ e CSLL. Brasília, DF, 2018. Disponível em: 

<http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/marco/receita-federal-

consolida-legislacao-de-irpj-e-csll>. Acessado em: 17 de abril de 2018. 
52 MACHADO, Hugo de Brito. Tributação Indireta no Direito Brasileiro. In: 

MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São 

Paulo: Malheiros, 2013, p. 187. 
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 Feitas essas considerações, aprofundaremos no instituto das 

imunidades tributárias e perfilaremos sua relação com as entidades de 

assistência social e os impostos indiretos.  
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CAPÍTULO III 
 

A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA E SUA 

ABORDAGEM CONSTITUCIONAL 

 

 

 Trilhar o caminho correspondente às imunidades tributárias é 

essencial para melhor compreender e analisar o instituto das 

imunidades tributárias subjetivas e suas implicações.  

 Haja vista já haver esmiuçado, nos capítulos anteriores, a 

compreensão das entidades de assistência social sem fins lucrativos e 

dos impostos indiretos presentes no nosso ordenamento jurídico, se faz 

possível neste momento apreciar a figura das imunidades tributárias em 

sua essência e perfilarmos o caminho para uma análise da aplicação 

dessas imunidades, mais especificamente a imunidade tributária 

subjetiva, direcionada aos dois institutos abordados nos capítulos 

anteriores.  

 

3.1 Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar: Garantias 

constitucionais dos contribuintes.  

 

 A atribuição ao Estado de garantidor do bem estar comum, 

permite a ele possuir prerrogativas necessárias para assegurar que o 

interesse privado não se sobreponha ao público. Como exemplo da 

atuação das prerrogativas, verificamos a possibilidade do Estado em 

cobrar tributos.  

 Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 estatuiu em sua 

Sessão II “Das Limitações do Poder de Tributar”, incluída no Capítulo 

I “Do Sistema Tributário Nacional” presente no Título VI “Da 

Tributação e do Orçamento”, os artigos 150 a 152 os quais trazem 

contenções a atuação estatal, de modo a constatar que o poder estatal 

não corresponde a um poder ilimitado. O próprio legislador constituinte 
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originário tratou de estabelecer garantias à sociedade contra a 

ingerência estatal. 

 Ainda em relação às limitações, essas possuem caráter de 

princípios, regras, dentre outras formas sustentadas pela nossa Carta 

Magna atual, meios esses necessários para reduzir o ônus da imposição 

tributária, assegurando aos contribuintes os direitos constitucionais. 

 Nesse sentido, Humberto Ávila53 considera as limitações ao 

poder de tributar como pertencentes a um sistema de proteção 

constitucional maior que contém em si direitos fundamentais, regras de 

competência, garantias e princípios, tratando as leis tributárias como 

precipuamente interventivas, em razão de restringirem a propriedade e 

a liberdade do cidadão, sejam de forma direta ou indiretamente. 

 Interessante relatar alguns aspectos aparentemente 

contraditórios para a efetiva aplicação das limitações ao poder de 

tributar, quais sejam: apesar de estabelecer limites aos detentores do 

poder, cabe aos próprios detentores estabelecerem mecanismos para 

regulamentar e efetivar tais limitações; as limitações, em si, circundam 

o poder, contudo também fazem a formação desse poder; cada 

limitação constitucional ao poder de tributar possui o viés limitador, 

mas também é limitada, como exemplo, a limitação da capacidade 

contributiva pela extrafiscalidade54.  

 Cabe salientar a importância dos princípios na estrutura das 

limitações constitucionais ao poder de tributar. Esses são essenciais 

para a garantia do Estado Democrático de Direito, de maneira que cada 

ente federativo necessita observá-los antes de executar suas 

competências.  

Geraldo Ataliba traz a concepção de que o princípio é uma 

norma, sendo considerado uma diretriz, um orientador do sistema, pois 

                                                           
53 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 71 - 74. 
54 BARROS, Mônica de. Limitações ao poder de sancionar no direito tributário 

brasileiro. 2010. 189 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito Milton 

Campos. Dissertação para obtenção do título de Mestre, área de Concentração Direito 

Empresarial. Nova Lima, 2010, p. 91. 
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também é fonte utilizada para dar suporte a outras normas. Prossegue 

afirmando que ele “além de estabelecer e prescrever comportamentos, 

dá sentido, direção a um grupo de normas jurídicas” 55. 

Vale ressaltar a necessidade da existência de princípios para 

enquadramos as demandas surgidas na evolução da sociedade em uma 

solução constitucionalmente posta, uma vez que a complexidade da 

sociedade moderna nem sempre consegue ser abarcada pelas regras 

estatuídas, muitas vezes sendo socorrida pelos princípios.  

Os princípios tributários encontram previsão no corpo de todo o 

texto constitucional, e muitos deles na sessão responsável pelas 

limitações constitucionais ao poder de tributar, e fazem parte, como um 

todo, do sistema tributário nacional constitucional.  

Temos como exemplos dos princípios supracitados os princípios 

da legalidade, da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da 

irretroatividade tributária, da anterioridade tributária e a nonagesimal, 

da vedação ao confisco e da não limitação ao tráfego de pessoas ou 

coisas.  

 

3.2 Imunidade, isenção e não-incidência tributárias. 

 

Feitas as considerações acerca dos princípios como espécie das 

limitações constitucionais ao poder de tributar, podemos adentrar na 

apreciação das imunidades tributárias. Antes, porém, relevante se faz 

diferenciar a imunidade, da isenção e da não-incidência. 

Os institutos da imunidade, isenção e não-incidência não se 

confundem entre si, mas possuem uma característica em comum, 

conforme preceitua José Souto Borges56, qual seja, “o fato de 

apresentarem a circunstância de, em face delas, não surgir o vínculo 

jurídico denominado incidência, sem a qual não surge a obrigação 

tributária”, de modo que tanto a imunidade quanto à isenção seriam 

                                                           
55 ATALIBA, Geraldo. Princípios constitucionais tributários. São Paulo: EDUC, 

1976, p. 12-13. 
56 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007, p. 155. 
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hipóteses de não-incidência qualificada, distinguindo-se quanto à 

previsão constitucional daquela e à determinação legal desta. 

 Os termos encontram celeuma não só entre doutrinadores, mas 

também entre legisladores, como se pode perceber pelo legislador 

constituinte da Constituição de 1988, ao estabelecer, em seu artigo 195, 

§7º57, a imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência 

social em relação às contribuições para a seguridade social com a 

utilização o termo “isentas”, ao invés de “imunes”. 

 Para traçar uma diferenciação entre esses institutos, é preciso 

ressaltar que não há uma disposição uníssona na definição e 

classificação de imunidades e isenções no direito brasileiro, mas seria 

possível diferenciá-los. 

 Pode-se conceituar a imunidade tributária da seguinte forma:  

 

A imunidade tributária é, assim, a qualidade da situação 

que não pode ser atingida pelo tributo, em razão de norma 

constitucional que, à vista de alguma especificidade 

pessoal ou material dessa situação, deixou-a fora do 

campo sobre que é autorizada a instituição do tributo58. 

 

 Ou seja, há um mandamento constitucional que impede o tributo 

de atingir determinada situação ou pessoa, impossibilitando a 

arrecadação estatal nesses casos. No próximo item do presente capítulo 

as imunidades tributárias serão abordadas de forma mais específica. 

 Paulo de Barros Carvalho, ao abordar os institutos da hipótese e 

consequência, considera a imunidade atuante em momento anterior à 

cobrança tributária, de modo que na lógica do sistema, não 

corresponderia à problemática da incidência. Por sua vez, a isenção 

                                                           
57 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 

e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais: 

(...) § 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades 

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 

(grifo nosso) 
58 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p.116 
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atuaria como “expediente redutor do campo de abrangência dos 

critérios da hipótese ou da consequência da regra-matriz do tributo”59, 

haja vista operar no plano da legislação ordinária.  

 Alfredo Augusto Becker60, por seu turno, compreende que a 

regra jurídica de isenção teria por finalidade impedir a existência de um 

vínculo jurídico tributário, considerando que a regra de isenção 

incidiria para que a outra regra de tributação não pudesse incidir. 

 Também é possível abordar a concepção de José Souto Borges 

acerca da norma isentiva, de maneira que esse a compreende como 

sendo uma norma jurídica capaz de limitar ou modificar, pois 

“restringiria o alcance das normas jurídicas de tributação, delimitaria a 

que deveria se estender o tributo” 61, ou mesmo alteraria a estruturação 

da própria pressuposição de incidência. 

 De maneira mais particularizada, Luciano Amaro aborda a 

distinção entre imunidade e isenção no ordenamento jurídico brasileiro: 

 

Basicamente, a diferença entre a imunidade e a isenção 

está em que a primeira atua no plano da definição 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, o 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 

                                                           
59 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2ª ed. 

São Paulo: Noeses, 2008, p. 347. 
60 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5ª ed. São 

Paulo: Noeses, 2010, p. 327. 
61 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007, p.163. 



IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NO TOCANTE AOS IMPOSTOS INDIRETOS 

  - 48 - 

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

da norma isentiva, permanecem fora desse campo62. 

 

Feitas as considerações acerca da imunidade e isenção 

tributárias, será abordado também o conceito da não-incidência. E para 

que seja possível compreender a não-incidência, faz-se relevante trazer 

a compreensão de incidência tributária.  

Alexandre Macedo Tavares utiliza o termo hipótese de 

incidência tributária como sendo o tipo legal tributário, ou seja, a 

situação que abstratamente se encontra definida em lei “como 

necessária e suficiente à ocorrência da obrigação tributária”63. A 

incidência tributária seria, portanto, a norma geral e abstrata capaz de 

estabelecer a ligação jurídica entre o contribuinte e o Fisco, pois seria 

base de validade para a norma concreta e individual.  

A não-incidência, por sua vez, seria o que foge da hipótese de 

incidência, quando não há previsão normativa para a incidência, isto é, 

o tributo seria inexigível por uma decorrência lógica de uma situação 

que não possibilita o surgimento de obrigação tributária, não sendo 

essencial a prescrição de forma expressa de que não haverá incidência, 

bastando a lei instituidora não prever a situação cabível para a 

realização do fato gerador64. 

 Cabe também relatar o instituto da alíquota zero, o qual se 

aplica quando o ente tributante possui a competência para instituir o 

tributo, e assim o faz, de maneira que o fato gerador chega a ocorrer no 

mundo concreto, contudo, o cálculo final do valor da obrigação 

tributária é nulo, como ocorre, em alguns casos, com os tributos 

regulatórios, como o IPI e o IOF65.  

                                                           
62 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p.117 
63 TAVARES, Alexandre Macedo. Fundamentos de Direito Tributário. 4ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. p. 45. 
64 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

224. 
65 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017,  

p.201. 
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 Percebe-se, desse modo, que o sistema jurídico tributário 

brasileiro possui diversos institutos os quais possibilitam ao 

contribuinte o não pagamento do tributo, seja por não se concretizar o 

tributo, seja por um dos elementos do fato gerador reduzir o valor 

cobrado a zero.  

 

3.3 As imunidades tributárias no Estado Democrático de Direito. 

 

Adentrar-se-á nas imunidades tributárias existentes no nosso 

ordenamento jurídico pátrio e seguiremos pelas imunidades tributárias 

subjetivas, tanto em sua abordagem com os impostos indiretos, quanto 

em relação às entidades de assistência social. 

 Atente-se que as imunidades tributárias não são institutos novos 

no nosso ordenamento jurídico, haja vista já estarem presentes na 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, e já 

podiam ser consideradas normas exonerativas tributárias as quais 

pretendiam proteger valores de extrema relevância para a sociedade 

brasileira e de caráter fundamental66. 

As imunidades tributárias não encontram entendimento único 

assentado na doutrina brasileira, de maneira a divergir quanto à 

compreensão de seu conceito e natureza jurídica.  

 Seguindo a classificação adotada pela Constituição Federal de 

1988, ao enquadrar as imunidades tributárias no Título VI, Capítulo I, 

Seção II que trata das limitações constitucionais do poder de tributar, 

Ricardo Lobo Torres também define imunidade tributária como sendo 

uma limitação ao poder de tributar, estatuída em uma liberdade plena, 

“tendo por origem os direitos morais e por fonte a Constituição, escrita 

ou não; possui eficácia declaratória, é irrevogável e abrange assim a 

obrigação principal que a acessória”67. 

                                                           
66 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias – teoria e análise da 

jurisprudência do STF.. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 66. 
67 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação: imunidades e 

isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 102. 
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 Referida compreensão advém do seguimento doutrinário de 

Aliomar Baleeiro68, de modo a considerar as imunidades tributárias no 

mesmo nível hierárquico de limitação ao poder de tributar dos 

princípios constitucionais norteadores das atividades tributárias.  

 Por sua vez, há os que depreendem configurar-se a imunidade 

tributária uma hipótese de não-incidência constitucionalmente 

qualificada, isto é, a imunidade tributária não seria considerada uma 

não-incidência genérica ou pura e simples, mas sim juridicamente 

qualificada ou especial, por estabelecer constitucionalmente as 

situações em que não deveria ocorrer a incidência tributária69.  

 Ricardo Lodi Ribeiro70 segue o mesmo seguimento de 

entendimento ao considerar as imunidades não incidências 

constitucionalmente qualificadas que se apresentam, à custa dos 

direitos fundamentais, como exceção às regras de competência 

tributária expressamente estabelecida pela Constituição de 1988. 

 Na linha de concepção de Edvaldo Brito, há um enquadramento 

da imunidade como uma exclusão do campo de incidência tributária: 

 

Imunidade – pelo que se expôs – corresponde a uma 

situação jurídica que consiste na exclusão do campo de 

incidência tributária de um bem material ou de um 

atributo de uma pessoa (bem imaterial), os quais venham 

a coincidir com elementos componentes de um tipo 

tributário inserido nesse campo71. 

 

 Também é possível relatar o posicionamento adotado por Paulo 

de Barros Carvalho72 que se apregoa no entendimento de que as 

                                                           
68 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1977. 
69 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007, p. 217 – 218. 
70 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 193. 
71 BRITO, Edvaldo. Direito Tributário e Constituição: estudos e pareceres. São 

Paulo: Atlas, 2016. p. 340. 
72 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 190. 
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imunidades correspondem à uma classe imediatamente estipulável e 

própria de normas jurídicas, presentes no texto da Constituição Federal, 

e que determinam expressamente a incompetência das pessoas políticas 

de direito constitucional interno para emitir regras instituidoras de 

tributos as quais englobam situações particulares e suficientemente 

definida, isto é, considera assim uma regra de incompetência tributária, 

instituída de forma conjunta com as normas atribuidoras de 

competência para constituir tributos em situações específicas. 

 Leandro Paulsen73, ao analisar o texto constitucional, conclui 

que as regras negativas de competência tributária seriam consideradas 

como normas de imunidade, uma vez que distanciam a ocorrência de 

tributação de pessoas ou bases econômicas específicas, sejam impostos 

ou qualquer outra espécie tributária. 

As correntes doutrinárias mais difundidas sobre a natureza 

jurídica da imunidade tributária no direito brasileiro são as que a 

considera uma limitação constitucional ao poder de tributar, uma 

hipótese de não-incidência qualificada pela Constituição, ou uma 

exclusão de competência tributária. Entretanto, além dos entendimentos 

supracitados, existem outras formas de compreensão acerca da 

imunidade tributária. 

 Além das discussões acerca da natureza jurídica das imunidades 

tributárias, estão podem ser percebidas como instrumentos de 

realização da justiça tributária, visto que sua previsão constitucional 

está intrinsicamente atrelada à consagração dos próprios princípios 

tributários que representam a garantia dos direitos fundamentais dos 

cidadãos, mantendo a ligação com os “conceitos de constitucionalismo, 

de Estado Democrático de Direito, de democracia e de justiça social, 

notadamente em relação à justiça tributária”74. 

                                                           
73 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à 

luz da doutrina e da jurisprudência. 12ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora: ESMAFE, 2010. p. 222.  
74 SOUZA, Leandro Marins de. Imunidade Tributária: Entidades de Educação & 

Assistência Social. 1ª ed (9ª tiragem). Curitiba: Juruá, 2009. p. 47. 
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 A Constituição Federal 1988, especialmente em seu artigo 150, 

inciso VI, elenca as imunidades tributárias existentes atualmente em 

nosso ordenamento jurídico.  

 Doutrinariamente, variadas são as classificações estabelecidas 

para diferenciar as imunidades tributárias, podendo ser distinguidas 

especialmente segundo os seguintes critérios: Quanto ao parâmetro para 

concessão, como imunidades subjetivas, objetivas e mistas; quanto à 

origem, como ontológicas e políticas; quanto ao alcance, como gerais e 

específicas; quanto à forma de previsão, como explícitas e implícitas; 

quanto à necessidade de regulamentação, como incondicionadas e 

condicionadas75. 

 Relevante classificação doutrinária para o desenvolvimento do 

presente livro seria a distinção entre imunidades objetivas, subjetivas e 

mistas.  Enquanto na imunidade objetiva o legislador constituinte toma 

por base selecionar determinados objetos para impedir a exação, na 

imunidade subjetiva seriam pessoas determinadas a serem beneficiadas 

pela imunidade. No caso de depender tanto de critérios objetivos, 

quanto de subjetivos cumulativamente, seriam consideradas imunidades 

mistas76. 

 Rodrigo de Salazar e Fernandes77, por seu turno, divide essas 

imunidades em apenas duas categorias, quais sejam subjetivas e 

objetivas. Aquelas estabelecidas em razão de certas pessoas, e estas as 

que se relacionam à matéria tributável, como exemplo, a proteção à 

liberdade de expressão conferida através da imunidade de jornais, 

livros, periódicos e papel destinado a sua impressão.   

 No livro em questão, a imunidade a ser abordada especialmente 

traz a imunidade subjetiva das entidades de assistência social, sem fins 

lucrativos, protegidas quanto à instituição de impostos sobre seu 

                                                           
75 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017.  

p. 205 – 209. 
76 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017.  

p. 205 – 206. 
77 FERNANDES, Rodrigo de Salazar e. A CPMF e a imunidade das receitas de 

exportação em relação à incidência das contribuições sociais. Revista de Estudos 

Tributários, n. 39, p. 135 – 146, set.-out. 2004. 
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patrimônio, renda ou serviço, conforme artigo 150, inciso VI, alínea “c” 

da Constituição Federal de 1988.  

 A Constituição Federal de 1988 buscou elencar diversos tipos 

de imunidades tributárias no ordenamento jurídico brasileiro. Em seu 

artigo 5°, inciso XXXIV, prevê as situações em que independe o 

pagamento de taxas; já em seu artigo 150, inciso VI aborda as espécies 

de imunidades tributárias sobre impostos, e em seu artigo 195, §7º, 

atribui às entidades beneficentes de assistência social as quais atendam 

às exigências estabelecidas em lei, a imunidade às contribuições para a 

seguridade social.  

 Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho ressalta que a 

afirmativa de que a imunidade se aplica somente aos impostos, não 

corresponderia à completude do sistema, de maneira que essa redução 

se apresenta descabida, pois transpareceria apenas um exame apressado 

do texto constitucional, ou o “resultado de considerações metajurídicas, 

que não se prendem ao contexto do direito positivo que vige” 78, haja 

vista o texto constitucional fazer alusão explícita às taxas e 

contribuições, não se apresentando suficiente a pretensa justificativa de 

que as taxas ou contribuições de melhorias, em razão de possuírem 

relação imediata e direta com o interessado, não acomodariam a 

benesse da imunidade.  

 Desse modo, percebe-se a aplicação das imunidades tributárias a 

diversas espécies tributárias, não se limitando aos impostos. Feitas as 

referidas considerações, estabeleceremos o corte metodológico 

abrangendo apenas a apreciação das imunidades tributárias atribuídas, 

em especial, pelo artigo 150, inciso VI da Constituição Federal de 

1988, que trata dos impostos.  

 

 

 

 

                                                           
78 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 228 – 231. 
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3.4 Espécies de imunidades tributárias incidentes sobre 

impostos. 

 

 Dentre as imunidades tributárias constatadas atinentes aos 

impostos, podemos destacar as imunidades tributárias recíprocas, 

religiosas, dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e 

entidades educacionais e de assistência social sem fins lucrativos, bem 

como a cultural, dos fonogramas e dos videofonografamas, previstas no 

artigo 150, inciso VI da Constituição Federal de 198879, dentre outras 

previstas no decorrer do texto constitucional80.  

 Na alínea “a” do artigo supracitado, ao vedar a instituição de 

impostos entre os entes da organização político-administrativa 

federativa sobre patrimônio, renda ou serviços, um dos outros, a 

Constituição estabeleceu a imunidade tributária recíproca. O §2º81 do 

referido artigo estende a aplicação dessa imunidade às autarquias e as 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, mas ressalta em 

seu §3º82 a não aplicação da imunidade tributária recíproca quando 

houver relação com a exploração de atividades econômicas do direito 

privado e algumas situações peculiares.  

 Há muito se compreende a importância da estrutura federativa 

do Estado para o estabelecimento de seu equilíbrio, e a imunidade 

tributária recíproca busca a isonomia dos entes constitucionais, como se 

percebe no trecho do voto do Ministro Celso de Mello na ADI 939: 

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

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

(...)VI - instituir impostos sobre. 
80 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, 

p. 209 – 239. 
81 § 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. 
82 § 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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A Constituição do Brasil, ao institucionalizar o modelo 

federal de Estado, perfilhou, a partir das múltiplas 

tendências já positivadas na experiência constitucional 

comparada, o sistema do federalismo de equilíbrio, cujas 

bases repousam na necessária igualdade político- jurídica 

entre as unidades que compõem o Estado Federal. Desse 

vínculo isonômico, que parifica as pessoas estatais 

dotadas de capacidade política, deriva, como uma de suas 

consequências mais expressivas, a vedação dirigida a 

cada um dos entes federados de instituição de imposto 

sobre o patrimônio, a renda e os serviços, uns dos outros. 

A imunidade tributária recíproca consagrada pelas 

sucessivas Constituições republicanas brasileiras 

representa um fator indispensável à preservação 

institucional das próprias unidades integrantes da 

Federação. A concepção de Estado Federal, que prevalece 

em nosso ordenamento positivo, impede especialmente 

em função do papel que a cada unidade federada incumbe 

desempenhar no seio da Federação, que qualquer delas 

institua impostos sobre o patrimônio, a renda e os 

serviços das demais. No processo de indagação das 

razões políticas subjacentes à previsão constitucional da 

imunidade tributária recíproca, cabe destacar, 

precisamente, a preocupação do legislador constituinte de 

inibir, pela repulsa à submissão fiscal de uma entidade 

federada a outra, qualquer tentativa que, concretizada, 

possa, em última análise, inviabilizar o próprio 

funcionamento da Federação83. 

 

 Relevante se faz relatar a atualidade das discussões em matéria 

de imunidade tributária, de maneira que em 06 de abril de 2017 o 

Supremo Tribunal Federal firmou a tese nº 38584, ao apreciar em sede 

de repercussão geral a matéria de imunidade tributária recíproca, na 

previsão constitucional supracitada, compreendendo que a imunidade 

não é extensível à empresa privada arrendatária de imóvel público, 

                                                           
83 STF. ADI: 939 DF, Trecho do voto do Min. Celso de Mello. Data de Julgamento: 

15/12/1993. Relator: Min. SYDNEY SANCHES, TRIBUNAL PLENO, Data de 

Publicação: DJ 18-03-1994.  
84 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/ ver 

AndamentoProcesso.asp?incidente=2642811&numeroProcesso=594015&classeProce

sso=RE&numeroTema=385>. Acessado em 18/05/2018. 
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quando a empresa explorar atividade econômica com fins lucrativos. 

Nesse ponto, seria constitucional a cobrança do IPTU pelo Município. 

Em ato contínuo, a Constituição de 1988, prescreve na alínea 

“b” do artigo 150, inciso VI, a imunidade tributária dos templos de 

qualquer culto, desde que encontre relação com as finalidades 

essenciais neles mencionados, conforme previsão no §4º85. Tal proteção 

advém da previsão constitucional dos princípios da liberdade de prática 

religiosa e de crença, presentes em seu artigo 5º, incisos VI a VIII86, 

ressaltando a vedação aos entes da federação em estabelecer e subsidiar 

cultos religiosos ou igrejas, conforme artigo 19, inciso I87, da mesma 

Constituição, haja vista o caráter laico de nosso país. 

 A desoneração tributária apresentada, conforme preleciona Luís 

Eduardo Schoueri, “também tem como fundamento a ausência de 

capacidade contributiva, eis que o patrimônio, as rendas e os serviços 

afetados à atividade religiosa estão fora do domínio econômico e na 

esfera do domínio público” 88. 

 Importante destacar o entendimento consolidado do STF quanto 

à demonstração da utilização dos bens para as finalidades institucionais 

serem de responsabilidade da Administração tributária e não da 

entidade religiosa:  

 

                                                           
85 § 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 

patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 

entidades nelas mencionadas. 
86 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e a suas liturgias; VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; VIII - 

ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 

filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos 

imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
87 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. 
88 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 387. 
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. 

IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. 

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento 

de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que 

utiliza o bem de acordo com suas finalidades 

institucionais. Ao contrário, compete à Administração 

tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem 

gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência 

da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não 

somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. 

Agravo regimental a que se nega provimento89. 

 

 A Constituição Federal de 1988 elenca a imunidade tributária 

subjetiva em seu artigo 150, inciso VI, alínea “c”, mas sua apreciação 

se dará em item posterior no presente livro. 

Também atribuiu imunidade tributária aos livros, jornais, 

periódicos e o papel destinado a sua impressão, na alínea “d” do artigo 

e inciso acima referidos. 

 A imunidade, ao alcançar os livros, jornais e revistas, independe 

do seu suporte físico, e visa assegurar e garantir a livre manifestação de 

ideias90. Ou seja, não se vislumbra um julgamento do conteúdo contido 

neles como, por exemplo, se percebe na imunidade tributária dos álbuns 

de figurinhas91. 

O Supremo Tribunal Federal fixou também as teses, ao analisar 

os temas 259 e 593 em sede de repercussão geral, ambos em 08 de 

março de 2017, nas quais a “imunidade da alínea d do inciso VI do 

artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos 

destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos” 

                                                           
89 STF. ARE: 800.395 ES, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de 

Julgamento: 28/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-224 DIVULG 

13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014. 
90 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à 

luz da doutrina e da jurisprudência. 12ª ed. Porto Alegre: ESMAFE, 2010, p. 237. 
91 STF. RE: 179.893 SP, Relator: Min. MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

15/04/2008, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-097 DIVULG 29-05-2008 

PUBLIC 30-05-2008. 
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92 e de que “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 fixá-lo93, respectivamente.  

Foi acrescido ao rol de imunidades tributárias, pela Emenda 

Constitucional 75/2013, a alínea “e”94 do artigo supracitado, a qual 

proíbe estabelecer impostos sobre os fonogramas e videogramas 

musicais e estabelece alguns requisitos. Ao analisar o texto 

constitucional, percebe-se a aplicação, em regra, às músicas as quais 

possuam alguns componentes de conexão nacional. 

Perfila a intenção constitucional em acrescer a alínea “e” às 

imunidades tributárias, a busca por atenuar o obstáculo econômico 

existente sobre o produto original, fazendo-o mais praticável ao 

consumo, bem como popularizar ainda mais a sua aquisição pelas 

classes menos privilegiadas do Brasil, conforme se extrai da Exposição 

de Motivos da Proposta da Emenda Constitucional acima aprovada.  

Busca, dessa forma, combater a pirataria e incentivar os artistas 

e autores brasileiros no meio musical, contudo os requisitos 

apresentados no texto não estendem os benefícios da imunidade às 

músicas de autoria estrangeira, mesmo que interpretada por artista 

brasileiro95, de maneira a não combater de forma completa a pirataria 

nesse aspecto.  

Cabe salientar que o texto constitucional não limitou ao artigo 

150 a previsão das imunidades tributárias incidentes sobre os impostos. 

                                                           
92Disponível em: 

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incide

nte=2651056&numeroProcesso=595676&classeProcesso=RE&numeroTema=259>.  

Acessado em 18/05/2018. 
93Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamento 

Processo.asp?incidente=1984213&numeroProcesso=330817&classeProcesso=RE&n

umeroTema=593>.  Acessado em 18/05/2018. 
94 e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras 

musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por 

artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os 

contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a 

laser. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, de 15.10.2013). 
95 ALEXANDRE. Ricardo. Direito Tributário. 11ª ed. Salvador: JusPodivm, 2017, 

p. 235. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc75.htm#art1
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A título de explanação, traz em seu artigo 153, §3º, inciso III96 a 

imunidade de IPI à exportação de produtos industrializados; no mesmo 

artigo, em seu §4º, inciso II97, sobre pequenas glebas rurais, 

especificadas as condições, referente ao ITR; Diversos serviços e 

mercadorias  e serviços são listados quanto à imunidade de ICMS no 

artigo 155, §2º, inciso X98; Lista também algumas operações que são 

imunes aos impostos em geral, com exceção do II, IE e ICMS, em seu 

artigo 155, §3º99; Referente à imunidade ao ITBI, o artigo 156, §2º, 

inciso I100 aborda as situações; Prevê também a imunidade aos 

                                                           
96 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:  

(...) IV - produtos industrializados;  

(...) § 3º O imposto previsto no inciso IV:  

(...) III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 
97 § 4º O imposto previsto no inciso VI do caput:  

(...) II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore 

o proprietário que não possua outro imóvel. 
98 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações 

e as prestações se iniciem no exterior;  

(...) § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:  

(...) X - não incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, 

nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o 

aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações 

anteriores; b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica; c) 

sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º; d) nas prestações de serviço de 

comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de 

recepção livre e gratuita. 
99 § 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 

153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia 

elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais 

do País. 
100 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  

(...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição;  

(...) § 2º O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem 

sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do 



IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NO TOCANTE AOS IMPOSTOS INDIRETOS 

  - 60 - 

impostos em geral, quando trata de imóveis desapropriados para fim de 

reforma agrária, em seu artigo 184, §5º101.     

Feitas as explanações e considerações, de um modo geral, 

acerca das espécies de imunidades tributárias relativas aos impostos e 

previstas na Constituição Federal de 1988, impende abordar a alínea 

“c”, do artigo 150, inciso VI, matéria essencial para análise do tema 

apresentado neste livro. 

 

3.5 A imunidade tributária subjetiva prevista no artigo 150, inciso 

VI, alínea “c”. 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso VI, 

alínea “c” atribui imunidade, referente aos impostos incidentes sobre 

patrimônio, renda ou serviços, aos partidos políticos, incluindo suas 

fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores, e às instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, e desde que 

atendam aos requisitos da lei. Além dos requisitos previstos na alínea 

“c”, a Constituição atribui, no §4º do artigo supracitado, a necessidade 

do patrimônio, renda e/ou serviços dessas entidades estarem ligados às 

suas finalidades essenciais. 

 Ao elencar determinados sujeitos para se beneficiaram da 

referida imunidade, a doutrina, majoritariamente, define esta imunidade 

como sendo subjetiva. Não indiscriminadamente o constituinte elegeu 

essas entidades para poder beneficiar, haja vista a natureza de interesse 

público presente nelas. 

                                                                                                                                           
adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil; 
101 Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e 

justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor 

real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e 

cuja utilização será definida em lei.  

(...) § 5º São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de 

transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 
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 A proteção aos partidos políticos, por exemplo, advém do 

fundamento do Estado Democrático de Direito que busca garantir o 

pluralismo político, já previsto no artigo 1º, inciso V da Constituição de 

88. Assegura, desse modo, que não haja uma intervenção Estatal no 

sentido de pressionar negativamente determinados partidos políticos 

através da incidência de tributos.  

 Ainda quanto aos partidos políticos, a Lei nº 9.096/1995 a qual 

regulamentou o artigo 17102 da CF/88, buscou definir, em seu artigo 1º, 

o partido político como sendo “pessoa jurídica de direito privado, 

destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a 

autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos 

fundamentais definidos na Constituição Federal”. Percebe-se, portanto, 

o caráter essencial de proteção constitucional dado a essa entidade. 

 No que tange às entidades sindicais dos trabalhadores, o artigo 

8º da Constituição de 88 aborda a liberdade de associação sindical, 

também assegurando os princípios constitucionais. Ressalte-se que a 

imunidade não se estende aos sindicatos patronais, limitando-se aos 

sindicatos dos trabalhadores, haja vista a sua hipossuficiência nas 

relações em que buscam a defesa de direitos ou interesses coletivos ou 

individuais da categoria dos trabalhadores.    

 Por conseguinte, adentram na imunidade subjetiva as 

instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. De forma 

semelhante, essas duas entidades precisam preencher mais alguns 

requisitos, além dos já previstos para as outras entidades mencionadas, 

uma vez que o trecho final da alínea “c”, inciso VI, do artigo 150 exige 

o cumprimento de requisitos legais.  

                                                           
102 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os 

direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: I - 

caráter nacional; II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou 

governo estrangeiros ou de subordinação a estes; III - prestação de contas à Justiça 

Eleitoral; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 
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Em relação às entidades educacionais beneficiadas, a 

Constituição de 1988 estabelece em seu artigo 208103 quais garantias 

educacionais o Estado deve se incumbir de prestar. 

Compreende-se que o Estado, diretamente, não encontra 

capacidade técnica suficiente para atender a todos que necessitam de 

educação e assistência social, nem mesmo possui uma quantidade 

satisfatória de entidades que permitam acesso irrestrito a todos, de 

maneira que percebemos, em algumas situações, a necessidade das 

entidades de educacionais e de assistência social atuarem de forma 

setorizada, conforme demanda específica, sem que seja desvirtuada a 

razão de seu atendimento, e de modo complementar ao dever próprio 

do Estado. 

 

3.5.1 Imunidade tributária subjetiva e as entidades de 

assistência social. 

 

 Feitas as considerações e conceituação das entidades de 

assistência social no primeiro capítulo deste livro e abordagem das 

                                                           
103 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) II - progressiva universalização 

do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-

escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de 

ensino noturno regular, adequado às condições do educando; VII - atendimento ao 

educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) § 1º O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º O não-oferecimento do 

ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. § 3º Compete ao Poder Público recensear 

os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 

responsáveis, pela frequência à escola. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
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imunidades tributárias subjetivas no item anterior, cumpre relatar e 

relacionar os dois institutos. 

O arcabouço normativo que regula a assistência social e suas 

entidades atualmente no direito brasileiro são, de modo geral: 

Constituição Federal de 1988, em especial em seus artigos 194, 203 e 

204; Código Tributário Nacional, Lei nº 8.212/91, em seu artigo 4º; Lei 

nº 8.742/93 que dispõe sobre a organização da Assistência Social; e a 

Lei nº 12.435/2011 que alterou dispositivos da Lei nº 8.742/93.  

 Da apreensão do conteúdo das legislações supracitadas, é 

possível assimilar a compreensão de que as entidades de assistência 

social não somente exercem seus serviços de modo gratuito, de maneira 

a enquadrar também aquelas que, mesmo requerendo o pagamento de 

uma contribuição por parte de seus usuários, apliquem todo o valor 

arrecadado para a finalidade a que foram concebidas, representando 

assim uma entidade sem finalidade lucrativa. 

Tendo em vista a necessidade de lei complementar em regular 

as limitações ao poder de tributar, conforme se percebe do artigo 146, 

inciso II104 da CF/88, o Código Tributário Nacional faz as vezes de lei 

complementar e, em seu artigo 14, lista os requisitos necessários para 

que as entidades educacionais e de assistência social usufruam dessa 

imunidade, referindo-se ao artigo 9º, inciso IV, alínea “c” do Código 

Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), o qual 

possui ,em seu artigo 14, texto semelhante ao do artigo 150, inciso VI, 

alínea “c” da CF/88, vejamos:  

 

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;  

                                                           
104 Art. 146. Cabe à lei complementar:  

(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp104.htm


IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NO TOCANTE AOS IMPOSTOS INDIRETOS 

  - 64 - 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas 

em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão. 

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

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

suspender a aplicação do benefício. 

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

artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados 

com os objetivos institucionais das entidades de que trata 

este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos 

constitutivos. 

 

Percebe-se, portanto, além dos requisitos constitucionais 

presentes no §4º do artigo 150 da CF/88, referentes à necessidade de 

vinculação das atividades das entidades de assistência social às suas 

finalidades essenciais, o Código Tributário Nacional elencou os 

requisitos acima expostos para que o Poder Público conseguisse 

determinar as condições possíveis de auxílio do Estado a determinadas 

entidades, de maneira a não sobrecarregar o Estado, nem contribuir 

com o enriquecimento de instituições com finalidades lucrativas.  

Ao abordar os requisitos do artigo 14 do CTN e a previsão dos 

requisitos presentes na CF/88, Leandro Marins de Souza preleciona: 

 

Verdadeiramente, a ratio essendi da concessão da 

imunidade às entidades de educação e de assistência 

social antes referida demonstra a necessidade de se dar 

ampla interpretação ao disposto no artigo 150, §4º da 

Constituição Federal. Como também delineado 

anteriormente, o fato de as entidades obterem lucro 

decorrente de suas atividades é esperado, e mais do que 

isso, é benéfico ao Estado e à sociedade vez que este 

lucro será revertido aos fins institucionais da entidade, 

ressalvando-se o requisito da ausência de fins lucrativos 

em suas atividades.105 

 

Buscar as finalidades a que foi constituída, não repassar parcela 

da sua renda, patrimônio, e proventos, aplicar todos os seus recursos no 

Brasil para manter suas finalidades, bem como formalizar escrituração 
                                                           
105 SOUZA, Leandro Marins de. Imunidade Tributária: Entidades de Educação & 

Assistência Social. 1ª ed (9ª tiragem). Curitiba: Juruá, 2009, p. 81. 
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e seus atos constitutivos são particularidades necessários para que a 

entidade de assistência social possa usufruir da imunidade tributária, 

sob pena da autoridade competente poder suspender essa imunidade, 

caso não cumpram os requisitos constitucionais e infraconstitucionais. 

 Importante ressaltar que a regulação das imunidades tributárias 

deve ser feita por meio de lei complementar, conforme artigo 146, 

inciso II da Constituição Federal de 88, não cabendo às leis ordinárias 

estipularem requisitos que ultrapassem, restrinjam, ou estejam em 

desacordo com a previsão constitucional.  

Em relação aos requisitos, destaca-se também o julgamento no 

STF das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621 e do RE 566.622/RS106 em 23 

de fevereiro de 2017, em que se discutiu a inserção de novos requisitos 

pela Lei 9.732/1998 e também sobre dispositivos de normas legais que 

alteraram e regulamentaram a Lei 8.212/1991, para que as entidades 

beneficentes de assistência social pudessem ser beneficiadas pela 

imunidade e isenção tributárias. Conclui-se com a fixação da Tese 

032107, de maneira que somente lei complementar poderia disciplinar a 

matéria, não cabendo às leis ordinárias adicionarem novos requisitos. 

Há também entendimento doutrinário no sentido de, ao 

considerar a supremacia constitucional, atribuir à norma constitucional 

de imunidade aplicação imediata independente de regulamentação 

infraconstitucional para a produção de efeitos, devendo ela sempre ser 

considerada, explícita e implicitamente, quando da regulação pelo 

poder público, uma vez que a interpretação dada não poderia restringir 

o alcance da Constituição108.  

                                                           
106 STF. RE 566.622 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 23/02/2017, Processo Eletrônico DJe-186 DIVULG 22/8/17 PUBLIC 

23/8/17. 
107 Tese 032 - Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei 

complementar. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia 

Repercussao/abrirTemasComRG.asp>. Acessado em: 10 de junho de 2018. 
108 PINTO, Adriano. Tributação Indireta no Direito Brasileiro. In: MACHADO, 

Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 44 – 46. 
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Adentrar-se-á na relação da imunidade tributária subjetiva com 

os impostos do ordenamento jurídico brasileiro, em especial os ditos 

indiretos. 

 

3.5.2 Imunidade tributária subjetiva e sua relação com os 

contribuintes dos impostos indiretos.  

 

 Ao analisar a imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea “c” da 

Constituição Federal de 1988 e seu §4º, percebe-se a referência aos 

impostos incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços dos sujeitos 

selecionados constitucionalmente, dentre eles as entidades de 

assistência social sem fins lucrativos. 

Insta salientar a existência de posicionamento doutrinário no 

sentido de considerar a imunidade tributária atinente aos impostos 

prevista no artigo supracitado, não ser restritiva apenas aos impostos 

incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços, conforme se 

depreenderia de uma interpretação literal do texto constitucional, 

compreendendo, portanto, todos os impostos, com a condição de toda a 

receita “auferida por essas entidades seja revertida, sem exceção, aos 

seus objetivos sociais” 109, haja vista o objetivo constitucional ser o de 

proteção às entidades as quais a própria constituição elencou para atuar 

de forma conjunta ao estado.  

Posicionamento semelhante possui Ricardo Lodi Ribeiro ao 

compreender que a imunidade subjetiva impede a “aplicação das 

normas de incidência relativas a todos os impostos no que se refere ao 

ente imune, e não aquelas exigências vinculadas a esta ou àquela 

operação” 110. 

                                                           
109 GONÇALVES, Rodrigo Prado. Imunidade tributária às contribuições sociais 

destinadas à seguridade social das entidades beneficentes de assistência social. 
2015. 263 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2015. p. 132.  
110 RIBEIRO. Ricardo Lodi. O Mito da Juridicização da Repercussão Econômica 

na Tributação Indireta. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação 

Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 385. 
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É notória a diversidade de situações elencadas pela Constituição 

para dispensar o recolhimento tributário, entretanto, José Hable111 

ressalta, ao tratar das imunidades tributárias subjetivas, que as 

entidades só seriam beneficiadas pela exclusão constitucional ao poder 

de tributar nas situações correspondentes ao patrimônio, renda, ou 

serviços que possuam relação com as finalidades essenciais das 

entidades de assistência social referidas.  

 Percebe-se, desse modo, a depender da interpretação utilizada 

do dispositivo constitucional, que a imunidade abarca um campo maior 

ou menor em seu alcance, sendo indiscutível apenas o critério dos 

impostos estarem em conformidade com as finalidades essenciais das 

entidades. 

 Em relação à realização de operações comerciais as quais gerem 

incidência de impostos, em especial os ditos indiretos, por vezes se 

torna dificultoso vislumbrar as entidades de assistência social sem fins 

lucrativos realizando atividades comerciais como 

produtoras/vendedoras, entretanto tais atividades ocorrem e são 

exemplificadas por Hugo de Brito Machado Segundo, vejamos: 

 

Não se trata de situação comum, pois as imunidades 

subjetivas geralmente dizem respeito a entidades que, por 

sua própria natureza não desenvolvem atividade 

empresarial. Mas, conquanto incomum, não é de 

impossível verificação. Pode ocorrer, por exemplo, de 

uma entidade sem fins lucrativos, imune nos termo do art. 

150, VI, “c”, da CF de 1988, prestar serviços ou vender 

determinadas mercadorias, até como forma de obter 

receitas que viabilizem a manutenção da atividade imune. 

É o caso de uma entidade filantrópica destinada ao 

cuidado de idosos carentes que vende artesanato feito por 

esses idosos. Pode-se citar, ainda, o exemplo concreto de 

                                                           
111 HABLE, José. Instituições de Educação e de Assistência Social – Imunidade 

Tributária: Aspectos Relevantes e Polêmicos. In: PAES, José Eduardo Sabo 

(Coord.). Terceiro setor e tributação. v. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 242. 
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entidade sem fins lucrativos que mantém sala de cinema 

aberta ao público112. 

 

 De modo geral, a verificação da configuração da hipótese de 

incidência em alguns impostos se apresenta de forma mais clara que em 

outros. Os que possuem relação direta entre o contribuinte e o fato 

gerador, como exemplo da maioria das situações que abarcam o IPTU e 

o IPVA, se torna mais fácil a delimitação da matéria. É possível citar, 

por exemplo, que será imune ao pagamento do IPTU a entidade de 

assistência social sem fins lucrativos a qual realiza suas atividades em 

um imóvel urbano em que seja proprietária. 

 Entretanto, em alguns impostos a situação supracitada não se 

verifica de forma tão clara. Nos impostos os quais apresentam 

dificuldade quanto à delimitação de seu contribuinte, em razão da 

relação tributária não se firmar diretamente, trabalhosa se torna também 

a apreciação da aplicação ou não da imunidade tributária.  

 Em relação aos impostos referidos, podemos destacar os 

aludidos impostos indiretos, relatados no Capítulo anterior e apreciados 

de forma crítica pela doutrina, como exemplo do IPI e do ICMS. Em 

sua maioria, apresentam o sujeito o qual realiza a operação jurídica, 

bem como o que arca com o encargo financeiro, de maneira a gerar 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais divergentes em relação à 

aplicação da imunidade tributária. 

 Seguindo a conceituação doutrinária tradicional de considerar o 

contribuinte de direito como sendo a pessoa a quem a lei designa para 

pagar os impostos e contribuinte de fato àquele que arca com o ônus 

financeiro, os conflitos surgem no sentido de determinar quais seriam 

beneficiados pela imunidade tributária subjetiva. 

 Paulo Roberto Lyrio Pimenta relata a existência de duas teorias 

consolidadas sobre a questão: 

 

                                                           
112 SEGUNDO MACHADO, Hugo de Brito. Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 230 - 231. 
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Basicamente, duas teorias se formaram sobre o assunto. 

A primeira apoia-se no que se denomina de interpretação 

de “caráter substancial”, sustentando que a realidade 

econômica subjacente à forma jurídica não deve ser 

desprezada. Sendo assim, se o ente federado for 

contribuinte de fato, será alcançado com a regra 

imunizante. Isso significa que em relação aos tributos 

indiretos a imunidade em estudo atingirá a figura do 

adquirente do produto, e não do comerciante. De outro 

lado, uma segunda corrente doutrinária defende que 

apenas o contribuinte de direito é alcançado com a 

imunidade, pois a figura do contribuinte de fato é 

estranha à relação jurídico-tributária113. 

 

 A doutrina majoritária atual compreende pertencer às 

instituições de assistência social sem fins lucrativos que figurem como 

contribuintes de direito o direito à imunidade tributária, uma vez que 

seriam consideradas sujeito passivo da relação jurídica firmada, de 

maneira que o vínculo concretizado entre os sujeitos de direito e de fato 

seria apenas contratual, não estando integrada à relação jurídica 

configurada quando da realização do fato gerador.  

 Nessa linha de compreensão, Álisson José Maia Melo alega que 

o consumidor final, mesmo que arque com o tributo, não conseguiria 

afastar a aplicação da norma constitucional da imunidade a ponto de se 

tornar sujeito na relação jurídica e preleciona de maneira clara: 

 

A princípio, o consumidor final, ainda que titular de 

imunidade subjetiva, por não ser o sujeito da relação 

jurídico-tributária com o Fisco, sobre a qual incidira a 

norma imunizante, não poderá invoca-la para obter 

desconto na aquisição de mercadorias e serviços que 

consome. O consumidor final paga preço pelo contrato 

celebrado com o empresário – este, sim, o “verdadeiro” 

contribuinte para os efeitos jurídico-tributários -, e não 

                                                           
113 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Tributos Indiretos. In: MACHADO, Hugo de 

Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, 

p. 364. 



IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NO TOCANTE AOS IMPOSTOS INDIRETOS 

  - 70 - 

tributo, não incidindo a priori razões de direito tributário 

nessa relação114. 

.  

Posicionamento congruente com o acima esposado é percebido 

pelos doutrinadores Carlos César Souza Cintra115, Gustavo Miguez de 

Mello e Luiz Carlos Marques Simões116, e José Maria Arruda de 

Andrade e Maurício Barros117, ao considerar que o fato de estar 

incluído determinado custo tributário no preço do produto ou serviço 

não torna o contribuinte fato sujeito da relação jurídica, nem detentor 

do direito à imunidade tributária subjetiva, de modo a se tornar 

irrelevante o fato de haver transferência, ou não, do encargo do tributo 

à terceiro.  

 As entidades de assistência social sem fins lucrativos, nessa 

concepção, teriam direito à imunidade tributária somente se estivessem 

efetivamente no polo da relação jurídica dos impostos indiretos, e 

estivessem cumprindo os requisitos constitucionais e legais, não 

devendo ser considerado o fato de serem ou não consumidoras finais ou 

se arcam com o ônus financeiro.  

 Percebe-se, portanto, a independência da repercussão 

econômica para a aplicação da imunidade tributária à entidade de 

assistência social, haja vista o repasse econômico não ser critério 

jurídico para determinação de quem seria o contribuinte legal. 

 Há também o posicionamento doutrinário contrário ao 

apresentado o qual considera que nas situações de impostos indiretos, a 

                                                           
114 MELO, Álisson José Maia. Novas reflexões sobre a tributação indireta no 

Brasil. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 82. 
115 CINTRA, Carlos César Souza Cintra. A Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 128-129. 
116 MELLO, Gustavo Miguez de Mello; SIMÕES, Luiz Carlos Marques. Tributação 

Indireta no Direito Brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação 

Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p.169. 
117 ANDRADE, José Maria Arruda de; BARROS, Maurício. A Figura dos Tributos 

Indiretos e a Aplicabilidade do Art. 166 do CTN. In: MACHADO, Hugo de Brito 

(Coord.). Tributação Indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 

296 – 297. 
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regra seria a da imunidade subjetiva alcançar a entidade enquanto 

consumidora, e não enquanto prestadora de serviços ou comerciante, 

visto que a intangibilidade da sua capacidade contributiva apenas se 

apresentaria assegurada quando a entidade fosse consumidora118.  

No caso aludido, a instituição de assistência social sem fins 

lucrativos que estivesse na condição de consumidora, contribuinte de 

fato dos impostos indiretos, seria beneficiada pela imunidade tributária 

subjetiva. Contudo, tal posicionamento não merece prosperar, haja vista 

o mandamento constitucional não abranger a relação contratual entre o 

contribuinte de fato e o contribuinte de direito, efetivando-se, tão 

somente, na relação jurídica firmada entre o Fisco e o contribuinte de 

direito, este como sendo o efetivo contribuinte da relação. 

 Feitas as considerações acerca das imunidades tributárias e sua 

relação com os impostos indiretos, em especial pelas entidades de 

assistência social abarcadas pela imunidade subjetiva, cumpre adentrar 

em capítulo próprio referente ao entendimento do Supremo Tribunal 

Federal acerca da matéria abordada. 

  

                                                           
118 SIQUEIRA, Natercia Sampaio. Tributação Indireta no Direito Tributário 

Brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação Indireta no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 340. 
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CAPÍTULO IV 
 

IMPLICAÇÕES DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA 

NAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 

TOCANTE AOS IMPOSTOS INDIRETOS E SUA ANÁLISE 

NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

 

 

 Uma vez feitas as considerações acerca das entidades de 

assistência social, dos impostos indiretos, bem como das imunidades 

tributárias subjetivas, faz-se essencial para este livro coadunar as 

disposições abordadas com o desenvolvimento da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal.  

 O Supremo Tribunal Federal, como Corte Superior, aprecia as 

demandas de sua alçada e busca coadunar os mandamentos 

constitucionais com o seu devido cumprimento. 

 Inicialmente será realizada uma perspectiva cronológica do 

posicionamento da Corte Constitucional acerca das temáticas 

anteriormente abordadas e concluirá na apreciação do RE 608.872/MG, 

o qual ocasionou a repercussão do tema em sede de repercussão geral, 

tendo seu julgamento em 23 de fevereiro de 2017.  

 

4.1 Análise cronológica dos entendimentos do STF acerca do 

tema abordado.  

 

 No que tange à compreensão do Supremo Tribunal Federal nas 

últimas décadas referente às imunidades tributárias, em especial a 

subjetiva, e que possuam relação com impostos brasileiros e a presença 

dos contribuintes de fato e de direito, percebe-se que o tema já se 

encontrava em discussão por volta da década de 60.  
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 A respeito das Súmulas trazidas pelo STF, diversas abordaram 

as imunidades tributárias, como exemplo da consulta feita ao portal do 

Supremo Tribunal Federal119, as Súmulas 73, 75, 76, 324, 336, 468, 

553, 591, 657 e 730, bem como a recente Súmula Vinculante 52. 

 Inicialmente, os casos levados à apreciação da Suprema Corte 

se debruçavam sobre a imunidade tributária recíproca, com foco nos 

entes imunes, de maneira que se torna possível compreender, por 

analogia, as situações em que a análise se dava através de repercussão 

às pessoas atingidas, possibilitando assim a aplicação, em determinadas 

circunstâncias, às entidades abarcadas atualmente pela imunidade 

tributária subjetiva. 

 Ainda sob vigência da Constituição de 1946, o Ministro 

Evandro Lins, relator do acórdão no julgamento do RE 54.190/CE120, 

datado de 24 de setembro de 1964, abordou a imunidade das entidades 

públicas, no que se refere à exigência do imposto do selo, vigente à 

época, bem como sua repercussão econômica, ao determinar que, na 

apreciação do caso, não caberia ao STF questionar se o particular 

imputaria ou não o valor do imposto no contrato firmado com o ente 

público, uma vez que no dispositivo constitucional tornava imune 

apenas o ato ou instrumento em que figurasse a entidade pública, 

obrigando o pagamento do imposto pelos contratantes, mesmo que 

houvesse na relação entidades de direito público, pois, nessa situação, 

não seriam imunes. Também é possível citar o RE 55.574/CE121, o qual 

seguiu a mesma linha de compreensão.  

 Em decorrência dos julgados supracitados, a Corte do STF 

editou a Súmula nº 468122, e deixou clara a situação a qual, mesmo 

                                                           
119STF. SÚMULAS. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/ 

verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula>. Acessado em: 12 de junho de 2018. 
120 STF. RE: 54.190 CE. Relator Ministro Evandro Lins. Tribunal Pleno. Data de 

Julgamento: 24/09/1964. 
121 STF. RE: 55.574 CE. Relator Ministro Pedro Chaves. Tribunal Pleno. Data de 

Julgamento: 20/08/1964. 
122 Súmula 468 - Após a E. C. nº 5 de 21.11.61, em contrato firmado com a União, 

Estado, Município ou autarquia, é devido o impôsto federal de sêlo pelo contratante 
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sendo o encargo financeiro do imposto devido pelo contratante não 

possuidor de imunidade e repassado aos entes imunes (União, Estado, 

Município ou autarquia) em razão de repercussão econômica, não 

importaria, para o reconhecimento do instituto da imunidade, a 

verificação da translação econômica do imposto envolvido, ou seja, em 

nada interferiria o repasse ou não do encargo financeiro a uma entidade 

imune na situação de contribuinte de fato, uma vez que a determinação 

da imunidade não estaria ligada a essa translação econômica.  

 Apesar do entendimento acima, a Corte, por vezes, não se 

apresentou uniforme em sua compreensão. Como exemplo é possível 

citar a conclusão do Tribunal, ao apreciar o RE 68.538/SP123 em 03 de 

dezembro de 1969, entendeu que deveria ser reconhecida a imunidade 

tributária dos entes imunes adquirentes de mercadorias que se 

sujeitassem ao imposto de consumo, e que por interpretação seriam 

caracterizados como contribuintes de fato. Tal tese, entretanto, não 

persistiu durante muito tempo. 

 Em 09 de setembro de 1970, ao apreciar os embargos no RE 

67.625/SP124, o Tribunal Pleno, sob relatoria do Ministro Thompson 

Flores, firmou não ser possível ao ente de direito público ser alcançado 

pela imunidade tributária recíproca quando, ao adquirir mercadorias, 

suportasse a repercussão econômica do imposto e estivesse na situação 

de contribuinte de fato. Também é possível citar a apreciação, nesse 

mesmo sentido, dos embargos em RE 68.097/SP125 e RE 68.215/SP126. 

Ressaltou ainda o Ministro Thompson Flores que contribuintes 

devem ser considerados as pessoas a quem a lei efetivamente 

                                                                                                                                           
não protegido pela imunidade, ainda que haja repercussão do ônus tributário sôbre o 

patrimônio daquelas entidades. 
123 STF. RE: 68.538 SP. Relator Ministro Barros Monteiro. Tribunal Pleno. Data de 

julgamento: 03/12/1969. 
124STF. RE: 67.625 SP, Relator: Min. THOMPSON FLORES, Data de Julgamento: 

09/09/1970, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 20-11-1970. 
125STF. RE: 68.097 SP, Relator: Min. BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 

09/09/1970, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 12-03-1971. 
126STF. RE: 68.215 SP, Relator: Min. THOMPSON FLORES, Data de Julgamento: 

09/09/1970, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 16-04-1971. 



ERMANS QUINTELA CARVALHO 

  - 75 - 

menciona, de maneira a verificar a aplicação da imunidade tributária no 

que tange ao contribuinte legal, sendo desimportante considerar se o 

contribuinte de fato possui ou não imunidade. 

 Diversos julgados sucederam no mesmo sentido no início da 

década de 70, tanto no Tribunal Pleno, quanto nas Primeira e Segunda 

Turmas. Relevante se faz destacar o RE 78.619/RN em que foi 

reconhecida pela Primeira Turma da Corte a imunidade das entidades 

de assistência social na situação em que se enquadre como contribuinte 

de direito do imposto sobre produtos industrializados, no caso em 

questão como exploradora do ramo de tipografia, abarcada, desse 

modo, pela imunidade tributária subjetiva prevista no artigo 19, inciso 

III, alínea “c” da Constituição Federal de 1969127, Constituição vigente 

à época, e sendo independente a transferência ou não do encargo 

financeiro para sua caracterização, conforme ementa do julgado: 

 

IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS 

– I.P.I. 1. A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INCLINA-SE A 

CONSIDERAR O CONTRIBUINTE DE IURE 

APENAS NAS CAUSAS RELATIVAS À IMUNIDADE 

FISCAL. 2. A MESMA JURISPRUDÊNCIA É 

BENIGNA EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES DAS 

INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS 

DIANTE DO IMPOSTO (EMENDA Nº 1/69. ART. 19, 

III, “c”). (STF – RE: 78.619 RN, Relator: Min. 

ALIOMAR BALEEIRO, Data de Julgamento: 

03/09/1974, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJ 18-02-1975)128. 

 

                                                           
127Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

(...) III - instituir imposto sôbre: 

(...) c) o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos e de instituições de 

educação ou de assistência social, observados os requisitos da lei;  
128 STF. RE: 78.619 RN, Relator: Min. ALIOMAR BALEEIRO, Data de Julgamento: 

03/09/1974, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 18-02-1975 
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Não obstante o entendimento supramencionado, no RE 

81.740/SC129 o Tribunal Pleno voltou a oscilar sobre a temática, de 

maneira a considerar legítima a cobrança do imposto sobre circulação 

de mercadoria (ICM) da instituição assistencial que fornecia 

medicamentos, sob a justificativa de que o referido imposto não 

oneraria o patrimônio, renda e nem serviços da instituição de 

assistência social, pois haveria o repasse do encargo financeiro do 

imposto ao consumidor. Curta foi a duração da referida orientação do 

Tribunal. 

Em 1976 o Tribunal Pleno, ao julgar os embargos no RE 

69.080/SP130, corroborou a compreensão de que o repasse do ônus 

financeiro do contribuinte de direito para o contribuinte de fato não 

interferiria na imunidade tributária. Nesse mesmo ano foi criada a 

Súmula nº 591 com o seguinte texto: “A imunidade ou a isenção 

tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do 

imposto sobre produtos industrializados.”. Percebe-se a diferenciação 

do produtor e do comprador para efeito de imunidade tributária, não 

havendo a transferência de imunidade entre sujeitos. 

Já na vigência da atual Constituição Federal de 1988, a Primeira 

Turma julgou, no RE 243.807/SP131, dever ser aplicada a imunidade 

tributária subjetiva das instituições de assistência social na importação 

de bolsas para coleta de sangue que seriam utilizadas na prestação de 

seus serviços médicos hospitalares, afastando assim a exigência do 

Imposto sobre Importação e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, no caso em questão, no que diz respeito ao 

desembaraço aduaneiro.  

Ora, percebe-se o enquadramento dessas instituições como 

efetivos contribuintes dos impostos incidentes sobre as operações com 

                                                           
129STF. RE: 81.740 SC, Relator: Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, Data de 

Julgamento: 05/11/1975, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 12-12-1975 
130 STF. RE: 69.080 SP, Relator: Min. ANTONIO NEDER, Data de Julgamento: 

19/02/1976, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 26-03-1976.  
131 STF. RE: 243.807 SP, Relator: Min ILMAR GALVÃO, Data de Julgamento: 

15/02/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 28-04-2000 PP-00098 EMENT 

VOL-01988-08 PP-01529. 
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o mercado externo, garantindo, assim, a imunidade tributária a essas 

entidades. Ressalte-se, contudo, a existência de características 

específicas e distintas no que se refere à incidência dos impostos em 

relações com o mercado externo e interno. 

Por conseguinte, o Tribunal Pleno, ao apreciar os embargos de 

divergência no RE 210.251/SP132, reconheceu a aplicação da imunidade 

tributária subjetiva em benefício da instituição de assistência social 

vendedora de mercadorias que a própria instituição fabricava, com a 

condição de que o lucro obtido das vendas fosse aplicado em suas 

atividades institucionais. A aplicação do artigo 150, inciso VI, alínea 

“c”, no caso em questão se apresentou adequado, bem como foi 

reconhecida a relevância jurídico-econômica da imunidade e a 

preservação, proteção e estímulo das entidades beneficiadas.  

No que tange à apreciação do RE 608.872/MG133, o Ministro 

relator Dias Toffoli, em 02 de dezembro de 2010, reconheceu a 

existência de repercussão geral no caso em questão, e somente em 23 

de fevereiro de 2017 foi apreciado pelo STF (Conforme anexo). 

Posteriormente, neste livro, será abordada detalhadamente a 

compreensão do STF nessa questão.  

  

4.2 Análise do julgamento do RE 608.872/MG no STF em sede 

de repercussão geral. 

 

 Feita a análise cronológica da jurisprudência do STF sobre a 

temática, adentraremos na apreciação do Recurso Extraordinário 

608.872/MG em sede de repercussão geral134 acerca da aplicação ou 

não da imunidade tributária à entidade de assistência social (Em 

anexo). 

                                                           
132STF. RE: 210.251 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 

26/02/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 28-11-2003 PP-00011 EMENT 

VOL-02134-02 PP-00347. 
133 STF. RG RE: 608.872 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

02/12/2010, Data de Publicação: DJe-146 01-08-2011. 
134STF. RE: 608.872 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

21/02/2017, Data de Publicação: DJe-037 24/02/2017. 
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 A apreciação inicial do RE 608.872/MG em dezembro de 2010 

se deu em razão do Estado de Minas Gerais interpor recurso 

extraordinário, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”135, da 

Constituição Federal de 1988, contra acórdão do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais que atribuiu à Casa de Caridade de Muriaé – Hospital 

São Paulo, entidade de assistência social sem fins lucrativos, imunidade 

ao ICMS, imposto indireto, nos casos em que suportasse o valor do 

imposto advindo das mercadorias e a qual se apresentasse como 

contribuinte de fato.  

 No acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi 

justificada a aplicação da imunidade à entidade de assistência social 

com o argumento de que a Constituição atribui imunidade a impostos 

dessas entidades, em razão delas buscarem ou avocarem os mesmos 

princípios do Estado, assim como a realização do bem comum, uma vez 

que as Santas Casas de Misericórdia concedem assistência médica-

hospitalar gratuita a pessoas necessitadas, bem como considerou 

bastante merecedora para usufruir da imunidade tributária.  

Além disso, registrou que apesar dos contribuintes de direito 

serem os sujeitos fornecedores de medicamentos, máquinas e 

equipamentos, a entidade de assistência social seria quem suportaria o 

valor do imposto incluído na operação de venda de mercadoria, 

percebida como contribuinte de fato, além de que poderia buscar 

eventual restituição, conforme artigo 166136 do CTN. 

 O recorrente, Estado de Minas Gerais, alegou que o acórdão do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais feriria os artigos 5º, incisos LIV e 

                                                           
135Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

(...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida: 

(...) a) contrariar dispositivo desta Constituição. 
136Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência 

do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o 

referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este 

expressamente autorizado a recebê-la. 
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LV137; artigo 93, inciso IX138 e o artigo 150, inciso VI, alínea “c” e §4º 

da Constituição Federal de 1988, e no caso em questão o recorrente 

ressalta ainda compreender, nas situações em que a instituição de 

assistência social adquira bens que integrem seu patrimônio, ou bens e 

serviços os quais sejam comercializados pela própria entidade, ela se 

apresenta indiscutivelmente imune por se tratar de contribuinte de 

direito. 

 Entretanto, situação diversa é percebida no caso em questão, ao 

se configurar apenas a aquisição de insumos, medicamentos e serviços 

para consumo da própria entidade, pois, estaria enquadrada como 

consumidora e contribuinte de fato. Em seu opinativo, a Procuradoria 

Geral da República utilizou exposição semelhante à acima apresentada 

para distinguir as situações. 

 Alega também, o recorrente, tratar-se de causa relevante do 

ponto de vista social, econômico e jurídico, uma vez que se refere a 

uma grave lesão à ordem e economia públicas ao considerar o impacto 

na arrecadação estadual decorrente da suspensão da exigibilidade do 

recolhimento do ICMS, apresentando também a relevância e 

repercussão da questão constitucionalmente suscitada.  

                                                           
137 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal; 

(...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes. 
138Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá 

sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

(...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
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 No que se refere à repercussão geral, o artigo 102, §3º139 da 

Constituição Federal aborda o instituto e atribui ao recorrente 

demonstrar a repercussão. O novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015) traz no §1º de seu artigo 1.035 os 

critérios que devem ser considerados para considerar aplicável o 

instituto da repercussão geral, quais sejam: “§1o Para efeito de 

repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que 

ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”. 

 Em relação ao instituto da repercussão geral, este é “moldado e 

aperfeiçoado pela prática jurisprudencial do STF, pois cabe a ele, 

exclusivamente, reconhecer a sua efetiva existência” 140, bem como tem 

como objetivo possibilitar a unidade do direito, através da interpretação 

apropriada da Constituição. 

 O relator, Ministro Dias Toffoli, no final do ano de 2010, 

admitiu o recurso na origem, e subiu os autos à Corte. Reconheceu a 

existência de repercussão geral da questão discutida, constatando ser 

indiscutível a presença dos pressupostos no recurso apresentado e 

afirmou a densidade constitucional envolta na contenda e a pertinência 

com que o tema mostrou-se na Corte.  

 Clara se vislumbra a relevância da questão ao constatar a 

existência de 63 processos no STF registrados relacionados ao tema141, 

os quais aguardam a apreciação do Leading Case RE 608.872/MG para 

encaminhamentos. 

                                                           
139Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

(...)§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral 

das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o 

Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela 

manifestação de dois terços de seus membros. (Incluída pela Emenda Constitucional 

nº 45, de 2004) 
140 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. 

Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 805. 
141 STF. Processos relacionados. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/ 

jurisprudenciaRepercussao/verProcessoRelacionado.asp?incidente=3837900>. 

Acessado em 19 de jun de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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 Posteriormente o RE 608.872/MG permaneceu aguardando 

julgamento até 23 de fevereiro de 2017, quando foi apreciado na 

íntegra. A questão posta em discussão direcionou-se em um trecho do 

relatório do Ministro Dias Toffoli:  

(...) Verifico que se busca definir nesta demanda se a 

repercussão indireta que é ínsita ao ICMS teria o condão 

de deslocar a imunidade do contribuinte de direito para o 

contribuinte de fato na hipótese em que a entidade 

assistencial figura como adquirente na operação de 

circulação de mercadorias142.  

 

Foi iniciada a apreciação do RE 608.872/MG com o relatório, 

antecipação ao voto e voto do Ministro Dias Toffoli. No relatório fez 

uma breve análise da situação apresentada, relatando o contraponto da 

posição do recorrente (Estado de Minas Gerais) e da Procuradoria Geral 

da República com a posição da recorrida (Casa de Caridade de Muriaé 

– Hospital São Paulo). Na antecipação ao voto, deixou claro o caso em 

questão não ter como objeto de discussão a situação relativa à aquisição 

no mercado externo.  

Por conseguinte, abordou em seu voto o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal em causas afins, ressaltando ter prevalecido 

a compreensão de que a imunidade tributária subjetiva seria aplicada 

aos sujeitos que estiverem na posição de contribuintes de direito, não se 

aplicando à situação de simples contribuintes de fato, independente de 

discussão a respeito da repercussão econômica do imposto envolvido 

para que fosse constatada a possibilidade do beneplácito constitucional.  

Ao prosseguir, além de trazer os julgados anteriores do 

Supremo Tribunal Federal, consolidou seu entendimento com 

disposições doutrinárias de alguns doutrinadores como Hugo de Brito 

Machado, Leandro Paulsen, Geraldo Ataliba e Luís Eduardo Schoueri.  

Explana também a relevância de perceber que, conquanto haja a 

possibilidade da entidade de assistência social beneficiária de 

imunidade tributária subjetiva, que esteja na conjuntura de contribuinte 

                                                           
142STF. RE: 608.872 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

21/02/2017, Data de Publicação: DJe-037 24/02/2017. 



IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUBJETIVA DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NO TOCANTE AOS IMPOSTOS INDIRETOS 

  - 82 - 

de fato, possa assumir os ônus financeiros dos impostos em questão nas 

compras de mercadorias, como ocorre nos casos dos impostos indiretos 

IPI e ICMS, o valor repassado pelo contribuinte de direito, ou seja, o 

importe gasto pela entidade de assistência social juridicamente não se 

apresenta como tributo, mas sim como preço e decorre de uma relação 

contratual, de modo a não possui qualquer fundamento jurídico.  

Destaca ainda que na mercadoria pode estar incluído ou não o 

valor, o que o torna dependente da circunstância escolhida e não 

depende de qualquer norma jurídica. O Ministro ressalta a intervenção 

da tributação na constituição de preços e abordada por Luiz Eduardo 

Schoueri143, tendo como exemplo: o tempo, os fatores de influxo 

relacionados ao tributo, ao bem onerado, ao regime econômico, ao 

sujeito passivo, e à conjuntura econômica.  

Percebe-se, portanto, a incursão na Ciência das Finanças e o 

afastamento do Direito Tributário, caso se pretenda considerar 

relevante a constatação ou não da repercussão econômica na aplicação 

da imunidade tributária subjetiva.  

Nessa compreensão, a entidade de assistência social seria imune 

apenas se estive na condição de contribuinte de direito dos impostos, 

independente se fosse concomitantemente contribuinte de fato, sendo 

desconsiderável o repasse econômico para essa caracterização.  

Por fim, em seu voto, o Ministro Dias Toffoli deu provimento 

ao RE 608.872/MG reconhecendo não ser aplicável à entidade de 

assistência social Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo – 

no caso concreto, a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 

VI, alínea “c” da Constituição Federal de 1988.  

Além disso, em relação ao tema nº 342 da Gestão dos Temas da 

Repercussão Geral, no portal eletrônico do STF propôs a seguinte tese 

que, ao final do julgamento, se tornou a tese definitiva:  

 

                                                           
143 SCHOUERI, Luís Eduardo. A restituição de impostos indiretos no sistema 

jurídico-tributário brasileiro. Revista de Administração de Empresas. São Paulo: 

jan./mar. 1987, vol. 27, n.1, p. 39 – 48. 
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A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus 

beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas 

não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante 

para a verificação da existência do beneplácito 

constitucional a repercussão econômica do tributo 

envolvido144. 

 

O Ministro Edson Fachin, em antecipação ao seu voto, abordou 

trechos do memorial da entidade recorrida Casa de Caridade de Muriaé 

– Hospital São Paulo – com posição também recepcionada pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais no acórdão recorrido, no que tange 

a considerar, para efeito de imunidade tributária subjetiva, apenas as 

divisas e requisitos baseados nos objetivos essenciais do patrimônio ou 

dos serviços, bem como nos princípios da capacidade contributiva, 

isonomia e seletividade.  

Ressaltou também que poderia agregar nas situações referidas, 

da perspectiva das práticas de filantropia e de benemerência, a justiça 

da situação concreta por igualmente se revestir nesse apanhado de 

ideias.  

Após relatar os argumentos supracitados, ressaltou que o 

Supremo Tribunal Federal encontra limite em sua apreciação, uma vez 

que efetivamente precisa verificar se a decisão possui ou não 

sustentáculo na articulação do texto constitucional, pois é através da 

Constituição Federal que o Tribunal deve julgar o caso.  

Buscou, por conseguinte, verificar a referência da alínea “c”, 

inciso VI, do artigo 150 ao patrimônio, renda ou serviços das 

instituições de assistência social sem fins lucrativos e coadunar com o 

caso em questão, entretanto verificou que, apesar de possibilitar a 

manutenção do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sob a 

justificativa de um determinado posicionamento dogmático jurídico 

exarado somado à ótica de um específico juízo de valor para o caso 

concreto, o posicionamento da Corte do STF encontraria limitação na 

                                                           
144 STF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?

incidente=3837900&numeroProcesso=608872&classeProcesso=RE&numeroTema=3

42#>. Acessado em 20 de jun de 2018. 
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orientação assentada nesta Corte, bem como nas demarcações 

estabelecidas pela própria Constituição de 1988, e nesse sentido 

acompanhou o Relator Ministro Dias Toffoli. 

Em seu voto, o Ministro Edson Fachin apresentou julgados da 

Corte de modo a distinguir as situações apresentadas e constatar a 

ausência da Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo – na 

relação jurídico-tributária, uma vez que essa relação tributária estaria 

estabelecida entre o contribuinte vendedor dos insumos e parte 

Recorrente (ente tributante), bem como ressaltou não interferir na 

imunidade tributária subjetiva a transferência do ônus econômico do 

imposto ao contribuinte de fato. 

Por fim, o Ministro afirmou não se estender ao contribuinte de 

fato a obtenção da imunidade tributária subjetiva, de maneira a 

reformar o acórdão recorrido e perfazendo seu voto com proposição no 

sentido de que “incide ICMS na operação de compra de mercadorias, 

inclusive insumos, em que o adquirente seja instituição de assistência 

social, sem fins lucrativos, na condição de contribuinte de fato da 

tributação indireta”145. 

No que tange ao voto do Ministro Luís Roberto Barroso, apesar 

de conciso, abordou uma questão consideravelmente relevante, ao 

expressar simpatia pela ideia de não haver tributação de medicamentos 

e equipamentos hospitalares, além de julgar se tratar também uma 

política pública desejável, exemplificando por analogia o que é feito 

atualmente em relação ao IPI de diversos medicamentes que possuem 

alíquota zero.  

Prosseguiu, entretanto, o Ministro Luís Roberto Barroso sob a 

lógica da jurisprudência tradicional, ao acompanhar a fundamentação e 

tese do Ministro relator Dias Toffoli, bem como ponderou o efeito 

sistemático da decisão, vejamos:  

 

                                                           
145 STF. RE: 608.872 MG, Voto do Ministro Edson Fachin. Relator: Min. DIAS 

TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data de Publicação: DJe-037 

24/02/2017. 
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Porém, eu acho que poderia produzir um efeito sistêmico 

desastroso se nós mudássemos uma jurisprudência 

tradicional, consolidada relativamente à imunidade, se 

aplicar apenas ao contribuinte de direito, e não ao 

contribuinte de fato, para atender a uma situação 

específica que nós acharíamos mais justa sem poder 

prever que impacto sistêmico isso teria de uma maneira 

geral. Embora eu ache que seja uma política pública 

saudável não tributar medicamentos e equipamentos 

hospitalares, eu acho que ela compete ao legislador, por 

meio de isenção, e não a nós, por meio de interpretação 

constitucional extensiva.146 

 

Ora, percebe-se a relevância da questão e a benéfica política 

pública em se buscar a não tributação de medicamentos e equipamentos 

hospitalares, contudo, ao julgar a imunidade tributária subjetiva das 

entidades de assistência social, o Supremo Tribunal Federal necessitou 

se ater à previsão constitucional, que vincula a imunidade ao 

contribuinte efetivo do imposto.  

Ao analisar o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, foi 

percebida uma proposta de possibilidade de não tributação dos 

referidos medicamentos e equipamentos hospitalares, qual seja, o 

legislador infraconstitucional poderia elaborar um projeto de lei no 

sentido de buscar através de isenção o não pagamento do imposto 

nessas situações, mas não caberia uma interpretação constitucional 

extensiva pelo Supremo Tribunal Federal para tentar aplicar a 

imunidade tributária, haja vista o caso não estar abarcado pela 

Constituição nessa perspectiva. 

A Ministra Rosa Weber acompanhou o voto do relator e 

reafirmou a jurisprudência da Corte do STF, considerando consolidada 

com este julgamento. Abordou também julgados anteriores do STF, 

tanto de imunidades tributárias subjetivas, quanto analogamente das 

imunidades recíprocas, e concluiu compreendendo que aquela somente 

                                                           
146STF. RE: 608.872 MG, Voto do Ministro Luís Roberto Barroso. Relator: Min. 

DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data de Publicação: DJe-037 

24/02/2017. 
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se aplicaria ao beneficiário que exiba o atributo de contribuinte de 

direito.  

A respeito do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou 

as razões apresentadas pela recorrida quanto à dificuldade financeira da 

entidade de assistência social no Município de Muriaé para contribuir 

com a saúde pública, bem como o princípio da capacidade contributiva 

apresentado, mas relatou serem razões mais de cunho sentimental que 

puramente jurídica.  

Continuou afirmando o convencimento da posição acertada na 

posição trazida pelo Ministro relator Dias Toffoli, ressaltando que uma 

intervenção judicial em sentindo contrário da apresentada poderia 

ocasionar em um impacto sistêmico gravíssimo sob o prisma da ordem 

tributária, além de compreender não dever, nesse caso, alterar o 

entendimento já sistematizado do STF. 

Quanto ao voto do Ministro Marco Aurélio, houve inicialmente 

um relato no sentido de expressar a elevada quantidade de julgados 

sobre a matéria discutida ao se referir ao primeiro julgado apesentado, 

RE 54.190/CE de 1964, até a jurisprudência atual.  

Ressaltou a condição prevista constitucionalmente sobre a 

necessidade do patrimônio, renda e serviços da entidade estarem em 

consonância com suas finalidades essenciais, e que o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, ao possibilitar a aplicação da imunidade, 

estendeu-a a ponto de alcançar outras pessoas as quais a Constituição 

não abarcaria, como exemplo, os vendedores de mercadorias à 

entidade, de maneira a tornar indistinguíveis contribuintes de direito e 

de fato. Nessa compreensão, proveu o recurso interposto pelo Estado de 

Minas Gerais e seguiu o voto do relator.  

Ao apreciar o voto do Ministro Celso de Mello, percebe-se 

também acompanhar o voto do Ministro Relator. Ressaltou a aplicação 

da imunidade subjetiva apenas se ajustar à situação em que as entidades 

de assistência social se enquadrem como contribuintes de direito, não 

sendo a imunidade uma prerrogativa de valor absoluto.  

Relevante se faz apresentar a ementa do parecer da 

Procuradoria-Geral da República na apreciação do RE 608.872/MG em 
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questão, o qual foi referenciado pelo Ministro Celso de Mello ao 

registrar a compreensão da Corte do STF coadunada ao entendimento 

apresentado:  

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA. ICMS INCIDENTE SOBRE INSUMOS, 

MEDICAMENTOS E SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS, NA 

CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DE FATO. 

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÔNUS FINANCEIRO. 

IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N° 591/STF. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA NOS PRESENTES AUTOS.  

1. A própria Constituição Federal garante a imunidade 

das entidades beneficentes de assistência social de forma 

restritiva, quer dizer, “somente” quanto aos impostos 

sobre “o patrimônio, a renda ou os serviços, relacionados 

com as finalidades essenciais das entidades nelas 

mencionadas” (art. 150, § 4°, da CF), “atendidos os 

requisitos da lei” (art. 150, VI, c, da CF). 

2. O ônus financeiro suportado pelo contribuinte de fato 

não se confunde, em termos jurídicos, com o tributo em 

si.  

3. As entidades de assistência social, ainda que suportem 

o ônus financeiro do tributo, não são parte na relação 

jurídico-tributária e, por isso, quando na condição de 

contribuintes de fato do ICMS incidente sobre insumos, 

medicamentos e serviços, não têm direito à imunidade.  

4. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário147. 

 

Por fim nos votos, a Ministra Cármen Lúcia, ao tempo 

presidente do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o voto do 

Relator e reiterou a jurisprudência do STF discutida. 

Após a apresentação dos votos, o Ministro Relator Dias Toffoli 

reiterou, como proposta de tese, o texto da tese nº 342148. O Ministro 

Marco Aurélio proferiu uma ponderação quanto a permanecer apenas a 

                                                           
147 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. PARECER. RE 608.872/MG. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp? 

id=1979619&tipoApp=.pdf>. Acessado em: 25 de jun de 2018. 
148 Tema 342 – “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na 

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

irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a 

repercussão econômica do tributo envolvido”. 
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primeira parte do texto apresentado, de modo a retirar o trecho final 

referente à irrelevância da repercussão econômica para a caracterização 

da imunidade tributária. O Ministro Ricardo Lewandowski 

acompanhou a proposta do Ministro Marco Aurélio, ao compreender 

que uma tese mais genérica abrangeria mais situações e obstaria a 

repetição de recursos análogos.  

Em relação às ponderações feitas pelos Ministros supracitados, 

a exclusão do trecho referente à desnecessidade de verificar a 

repercussão econômica poderia ocasionar no surgimento de mais ações 

judiciais para discutir a questão e reverteria no sentido contrário ao 

desejado, uma vez que a abordagem da repercussão econômica poderia 

retornar ao foco da discussão. As duas partes da tese proposta pelo 

Ministro Relator Dias Toffoli, quais sejam, a de considerar a aplicação 

da imunidade subjetiva apenas ao contribuinte de direito e de 

desconsiderar a repercussão econômica para essa caracterização, se 

coadunam e se complementam de maneira a elucidar eventuais casos 

que possam vir a surgir.  

Após toda a discussão, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, em sessão plenária, por unanimidade de votos e nos termos do 

voto do Relator, ao apreciar o tema 342 da repercussão geral, deram 

provimento ao recurso extraordinário e declararam não se aplicar à 

entidade de assistência social, no caso apresentado, a imunidade 

tributária subjetiva prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da 

Constituição Federal de 1988. Por fim, transitou em julgado em 17 de 

outubro de 2017149. 

No que tange à tese apreciada no Tribunal, foi fixada por 

completo a tese apresentada pelo Ministro Relator Dias Toffoli e 

apenas registrada a ressalva feita pelo Ministro Marco Aurélio e 

acompanhada pelo Ministro Ricardo Lewandowski no tocante à 

redação.  

                                                           
149 STF. RE 608.872 MG. Certidão de Trânsito em Julgado. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=313114201&tipoApp

=.pdf>. Acessado em: 26 de jun de 2018. 
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Destaca-se, portanto, o desenvolvimento constante na 

dogmática jurídica e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na 

aplicação da imunidade tributária subjetiva, por vezes com 

compreensões distintas, mas sempre buscando adequar-se aos 

mandamentos da Constituição Federal brasileira. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Em razão do que ficou registrado, percebe-se no panorama 

constitucional atual o fundamento para a caracterização da imunidade 

tributária subjetiva como garantia prevista constitucionalmente e 

asseguradora do equilíbrio fiscal. 

As entidades de assistência social se estabelecem no direito 

brasileiro vigente através da previsão constitucional, acrescida da 

legislação infraconstitucional e se apresentam como amparadoras dos 

deveres do Estado no seu propósito.  

Verificou-se não ser suficiente a definição de entidade de 

assistência social para gozarem da imunidade tributária subjetiva, uma 

vez que a ausência de finalidade lucrativa, requisito constitucional, se 

apresenta como condição sine qua non para o efetivo enquadramento, 

além dos requisitos legais previstos no artigo 14 do Código Tributário 

Nacional.  

Além disso, perceptível se fez a distinção entre gratuidade e 

ausência de fins lucrativos, de maneira que é possível a cobrança de 

determinado valor pela entidade de assistência social sem que 

descaracterize a possibilidade de imunidade tributária, desde que a 

percepção de valores seja revertida em suas pretensões institucionais.  

Também foi apreciado o tributo de modo mais amplo, até a 

análise da compressão dos impostos ditos indiretos no ordenamento 

jurídico brasileiro, sempre em consonância com os mandamentos 

constitucionais.  

Constatou-se a existência de posicionamentos, tanto 

doutrinários, quanto jurisprudenciais, pontualmente opostos no que diz 

respeito ao pertencimento da classificação dos impostos em diretos e 

indiretos, assim como da repercussão econômica do tributo, à seara 

jurídica, de maneira que em algumas compressões os referidos 

institutos pertenceriam apenas ao âmbito econômico e financeiro. 
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Apresentou-se maior viabilidade de exteriorização da compreensão de 

impostos indiretos no IPI e no ICMS. 

 No que concerne às imunidades tributárias propriamente ditas, 

também foram percebidos entendimentos doutrinárias diversos no 

direito brasileiro acerca de sua natureza jurídica, por vezes 

consideradas limitações constitucionais ao poder de tributar, exclusões 

de competência tributária, princípios constitucionais, ou hipóteses de 

não-incidência constitucionalmente qualificadas. 

A respeito da imunidade tributária subjetiva das entidades de 

assistência social, para sua aplicação foram constatados requisitos 

constitucionais e infraconstitucionais, em especial o artigo 150, inciso 

VI, alínea “c” e seu §4º da Constituição Federal de 1988, bem como o 

artigo 14 do Código Tributário Nacional.  

 Ademais, verificou-se a constante discussão da matéria no 

Supremo Tribunal Federal, de maneira a apreciar os julgamentos da 

Corte desde a década de 60 até os tempos atuais, como se destacou nas 

teses de Repercussão Geral dessa Corte no ano de 2017. 

 Foi percebido que por vezes a jurisprudência do STF atribuiu 

imunidade tributária à entidade a qual figurasse como contribuinte de 

fato dos impostos indiretos, entretanto o entendimento perfez curtos 

momentos, prevalecendo durante os anos o entendimento de que a 

imunidade tributária somente se aplicaria ao efetivo contribuinte de 

direito da relação jurídica firmada, não sendo aplicada ao simples 

contribuinte de fato, por se tratar de relação contratual, e não jurídico-

tributária. 

 Ao analisar o julgamento do RE 608.872/MG, constatou-se a 

consolidação do entendimento de que a imunidade tributária subjetiva 

se aplica à entidade de assistência social que se encontre na condição de 

contribuinte de direito do imposto indireto, mas não se aplica quando 

estiver apenas na situação de contribuinte de fato, de maneira a ser 

irrelevante se há ou não repercussão econômica do tributo, firmando-se 

a tese nº 342 em sede de repercussão geral.  

 Depois de apurada a situação em que não se aplica a imunidade 

tributária subjetiva para as entidades de assistência social, foi proposta 
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como forma de solução, haja vista não tributar medicamentos e 

equipamentos necessários aos fins dessas entidades ser uma política 

pública desejável, o legislador infraconstitucional elaborar projeto de 

lei no sentido de atribuir isenção a essas situações não abarcadas pela 

imunidade tributária constitucional.  
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