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RESUMO 

 PEREIRA DE DEUS, José Renato. Imunidade Tributária e os Deveres 

Instrumentais – Instituição e Sanções, São Paulo: PUC SP, 2011, Dissertação 

do Mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

A dissertação apresentada para conclusão do mestrado em Direito tem 

como objeto a análise as imunidades tributárias, em especial no tema da 

imunidade incondicionada e o veículo introdutor dos deveres instrumentais aos 

contribuintes beneficiados pela imunidade, dando como exemplo a imunidade 

do papel destinado a sua impressão, regulamentado pela Instrução Normativa 

nº 976/2009. 

  

Para isto, demarcamos o nosso sistema de referência no conhecimento 

e linguagem, isto porque, estamos certos que a linguagem é responsável em 

edificar, não só o mundo circundante, com a própria realidade jurídica, donde 

não se admite a existência de objetos fora dos limites linguísticos. 

 

Definimos imunidade tributária, como um conjunto de normas jurídica de 

estrutura que estabelecem por meio de um modal deôntico proibido, que os 

entes tributantes venham a expedirem regras instituidoras de tributos. 

 

Feito isto, focalizamos a questão do alcance da norma de imunidade, 

sua relação com as normas de deveres instrumentais; seu campo de atuação e 

sua distinção entre isenção e não incidência.  

 

O método adotado é o dogmático, e a técnica a hermenêutica analítica, 

procurando deixar o trabalho situado na linha doutrinária denominada 

consctrutivismo lógico-semântico. 

 

Palavra chave : imunidade tributária; dever instrumental; sanção. 

 



 

 

ABSTRACT 

 PEREIRA DE DEUS, José Renato. Tax Immunity and Instrumental 

Duties – Institution and Sanctions, São Paulo: PUC SP, 2011, Thesis of 

Master’s degree of Puc Law School, SP. 

 The thesis for the Master’s degree conclusion aims at analyzing tax 

immunities, especially the unconditional immunity and the introductory vehicles 

of instrumental duties to taxpayers granted with immunity, giving as example 

the immunity of paper for printing, regulated by the  Normative Instruction no. 

976/2009. 

In order to do so, we delimited our reference system to knowledge and 

language, since we believe that language is responsible for strengthening not 

only the world around us, but also the legal reality, where there are no objects 

outside the language boundaries.  

Tax immunity was defined as a set of legal rules that establish through a 

forbidden deontic modality that government and tax agencies come to issue 

rules levying taxes.  

We then focused on the range of immunity rule, its relation with rules of 

instrumental duties, its application, and the distinction between exemption and 

non-levy. 

The method used is dogmatic while the technique is analytical 

hermeneutics, seeking to position the work within the doctrinal line called logico-

semantic constructivism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema das imunidades tributárias, apesar de bastante explorado, ainda 

é capaz de levantar inúmeros conflitos, propiciando o surgimento de questões 

bastante atuais e polêmicas. Por se tratar de assunto de alta complexidade, 

detentor de muitas particularidades, muitas questões que envolvem o assunto 

ora proposto ainda merecem a atenção dogmática do Direito.  

 

Por esta razão, pensamos em desenvolver um estudo científico no 

intuito de aclarar vários pontos deste instituto, contribuindo para a solução de 

alguns problemas que o rodeiam, já que ele se mostra repleto de incertezas e 

dificuldades.  

 

Para isto, tendo em mente que as imunidades tributárias se encontram 

na Constituição e atuam como normas jurídicas de estrutura, introdutoras de 

limites materiais a contribuir para delimitar o campo de atuação estatal, 

iniciaremos este trabalho discorrendo acerca da norma jurídica e demarcando o 

nosso sistema de referência no conhecimento e linguagem, porque estamos 

certos de que a linguagem é responsável por edificar não só o mundo 

circundante como a própria realidade jurídica, a qual não admite a existência 

de objetos fora de seus limites linguísticos. Na continuidade deste pensamento, 

concluímos que o universo de cada ser cognoscente estará vinculado aos 

limites de sua linguagem. 

 

Posteriormente, trataremos do estudo da norma jurídica como objeto 

cultural e sua estrutura lógica, para só então adentramos nas imunidades 

tributárias, tema objeto do nosso estudo. Abordaremos inicialmente a 

polissemia do vocábulo imunidade, buscando o entendimento que lhe é dado 

pela doutrina tradicional, para, então, fixarmos um conceito proposto e 

encerrarmos esse capítulo com a classificação da imunidade em condicionada 

e incondicionada. 
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Superada essa etapa, focalizaremos a questão do alcance da norma de 

imunidade, sua relação com as normas de deveres instrumentais; seu campo 

de atuação e sua distinção entre isenção e não incidência. 

 

Feitas essas considerações, ingressaremos no último capítulo da 

imunidade, que é reservado ao papel destinado à sua impressão, como forma 

de aplicação pratica de nosso estudo, quando definiremos o conceito de papel 

imune, sua extensão e relação com os insumos, com a finalidade de 

respondermos à presente questão: a Instrução Normativa nº 976/2009 é o 

veículo introdutor de norma, competente para regular sobre matérias de 

deveres instrumentais? E a esta outra: pode uma instrução normativa dispor 

sobre multas e responsabilidades? 

 

Para encontrarmos uma resposta satisfatória e cientificamente 

fundamentada a essas perguntas, efetuaremos algumas considerações, 

conforme já exposto acima, acerca das principais características inerentes à 

imunidade tributária, para, ao final, estipularmos algum critério que possibilite 

solucionar os aludidos questionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

CAPÍTULO 1: DA NORMA JURÍDICA 

 

1.1. Conhecimento e linguagem 

 

Faremos um corte metodológico na apreensão do processo de 

conhecimento, porque não pretendemos tratá-lo como objeto autônomo de 

investigação; portanto, limitar-nos-emos a explicar o papel desempenhado pela 

linguagem dentro da operação cognitiva, com o mostrar em que medida a 

linguagem, como manifestação cultural, influência a teoria do conhecimento. 

 

Originalmente, a teoria do conhecimento centrava-se no estudo da 

relação entre sujeito e objeto, já que considerava o conhecimento como o 

próprio objeto. Posteriormente, com a filosofia da consciência, afirma-se que as 

coisas tinham existência empírica. Nesta teoria, podemos destacar o 

pensamento de Kant1, que asseverava que o próprio dado real é fruto da 

manifestação do pensamento, ou seja, o objeto é construído pelo homem 

através das categorias do conhecimento, a partir das sensações ou mundo pré-

categorial. Em outras palavras, o limite do conhecimento era imposto pelo 

pensamento e pela experiência, de modo que a linguagem aparecia nesses 

dois instantes, sendo a linguagem o instrumento que ligava o sujeito ao objeto 

de conhecimento.  

 

Após Kant, surgiu uma nova corrente filosófica conhecida como giro 

linguístico, que rompeu a tradicional forma de conceber a realização entre 

linguagem e conhecimento, uma vez que compreendia a linguagem como 

edificadora do próprio mundo circundante. Nesse momento, a teoria de Kant 

apresentou-se parcialmente prejudicada, pois a linguagem deixou de ser um 

meio entre o ser cognoscente e realidade, convertendo-se em léxico capaz de 

criar tanto um como o outro.  

 

                                                 
1 Crítica da razão pura, edição brasileira de 1987. 
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O conhecimento não aparece como relação entre sujeito e objeto, mas 

como relação entre linguagens, entre significações. Aqui, a linguagem ganhou 

um novo sentido, não aparecendo mais como um meio, como algo que estaria 

entre o eu e o objeto, capaz de criar tanto o eu como a realidade. O marco 

inicial dessa teoria foi a obra de Wittgenstein Tractatus Lógico-Philosophicus, 

com o trecho muito conhecido “os limites do meu mundo significam os limites 

da minha linguagem.”2 A partir daí, a linguagem passou a ser vista como algo 

independente do mundo da experiência; e a teoria seguiu mais além, ao afirmar 

que não só o objeto do conhecimento será arquitetado pelo intelecto humano 

através da linguagem, mas também o próprio sujeito cognoscente só existirá 

nos quadrantes da linguagem. Se assim é, podemos afirmar que o próprio 

processo de conhecimento é uma relação entre linguagens.3 Se tudo é 

linguagem, nada existindo fora desses limites, não só o objeto, como o próprio 

ser cognoscente, bem como o próprio processo de conhecimento e, finalmente, 

a própria realidade só seriam apreendidos como sentido e cultura se 

construídos pelo homem. 

 

Avançando um pouco o raciocínio, podemos afirmar que conhecemos 

um objeto quando sabemos distinguir entre as proposições verdadeiras ou 

falsas que o descrevem, porque o objeto que conhecemos não é a coisa em si, 

mas as proposições que o descrevem.  

 

Assim, adotamos o posicionamento de que o mundo exterior só existirá 

para o sujeito cognoscente se houver uma linguagem que o constitua. Deste 

modo, a relação da linguagem com o mundo existe de tal forma que aquela é o 

único meio de compreender a realidade, uma vez que os signos se 

autossustentam e mantêm uma independência em face dos objetos que eles 

representam. Sendo o conhecimento produzido pelo homem, está tal 

conhecimento condicionado ao contexto em que se opera, ou seja, ele 

depende do meio social, do tempo histórico e até da vivência do sujeito 

cognoscente. 

 

                                                 
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Apostila de filosofia do direito I – Lógica Jurídica. 2007, p. 5. 
3 MOUSSALLEM, Tárek. As fontes do direito tributário, p. 24. 
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A relação do ser cognoscente com o objeto cognoscível só ganha 

importância a partir do momento em que aceitamos a imprescindibilidade da 

manifestação em linguagem. A realidade apreendida é fruto do próprio 

pensamento do homem. Assim, quando o ser se aproxima do objeto com fins 

epistemológicos, em verdade está-se relacionando com uma linguagem desse 

objeto, ou melhor, com a ideia – para utilizar a terminologia husserliana – que o 

homem irá conhecer4. 

 

Segundo as palavras de Miguel Reale5,  

 

... conhecer é trazer para o sujeito algo que se põe como objeto, não 

toda a realidade em si mesma, mas a sua representação ou imagem, tal 

como o sujeito a constrói, e na medida das formas de apreensão do 

sujeito correspondente as peculiaridades objetivas. 

 

Firmada esta premissa – que o conhecimento se opera mediante 

construção linguística – podemos afirmar que um fato inexiste antes da 

interpretação. É mediante interpretações, construções de sentido e 

significações que o homem chega aos eventos, aos acontecimentos do mundo 

circundante, sendo imprescindível a existência de um corpo linguístico para 

fazer a conexão entre o homem e a realidade. Todavia, isto não significa que 

inexiste qualquer objeto físico quando não houver linguagem. O que estamos 

falando é que só teremos acesso às coisas que existem no mundo através da 

linguagem, como leciona Paulo de Barros Carvalho6:  

 
 
... conheço determinado objeto na medida em que posso expedir 

enunciado sobre ele, de tal arte que o conhecimento se apresenta pela 

linguagem, mediante proposições descritivas ou indicativas.  

 

 

                                                 
4 Idem, p. 26. 
5 Introdução à filosofia, p. 74.  
6 Direito tributário: Fundamentos jurídicos da incidência, p. 93.  
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Por isto, o mundo não é um conjunto de coisas que primeiro se 

apresentam e, depois, são nomeadas ou representadas por uma linguagem. 

Isso que chamamos de mundo nada mais é que uma interpretação, sem a qual 

nada faria sentido.7 

 

Em suma, o conhecimento pressupõe a existência de linguagem, esta 

cria ou constitui a realidade. Não é possível conhecer as coisas como elas se 

apresentam fisicamente, fora dos discursos a que elas se referem. Nessa linha, 

esclarece Fabiana Del Padre Tomé8: “só há realidade onde atua a linguagem, 

assim somente é possível conhecer o real mediante enunciados linguísticos”.  

 

 

1.2. Direito Positivo e Ciência do Direito 

 

Adotada a posição de que o conhecimento opera mediante construção 

linguística, temos que a linguagem não só fala do objeto (Ciência do Direito = 

metalinguagem), mas também participa de sua constituição (direito positivo = 

linguagem-objeto); assim, não há manifestação do direito sem uma linguagem, 

idiomática ou não, que lhe sirva de veículo de expressão, aqui entendido o 

direito na sua acepção normativa como conjunto de normas jurídicas válidas 

vigentes num sistema em um determinado momento histórico. 

 

O direito positivo é um conceito cuja definição intencional é o conjunto 

de enunciados prescritivos válidos inseridos no ordenamento jurídico.  

 

A Ciência do Direito é um corpo linguístico que se desenvolve a partir da 

análise dos enunciados prescritivos, com o objetivo de ordená-los, de declarar-

lhes a hierarquia, transmitir conhecimento sobre a realidade jurídica, clarificar a 

forma deôntica e valorativa que permeia todo sistema do direito positivo, bem 

como suas significações, além de articular questões de ordem lógico-jurídicas 

(normas tributárias), éticas (valores tributários) e histórico-culturais (fatos 

tributários). 

                                                 
7 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário, p. 5.  
8 Idem, p. 7. 
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Nesse sentido, a linguagem da Ciência do Direito é tida como uma 

metalinguagem, de função precípua descritiva, cujo vetor é descritivo da 

linguagem-objeto, e a lógica que preside esta linguagem é a lógica das 

ciências, ou lógica apofântica, cujos enunciados se submetem aos valores 

verdadeiros ou falsos. 

 

Enquanto permanecemos no campo dos objetos naturais torna-se 

relativamente fácil fazer a distinção entre objeto e a ciência que se ocupa de 

estudá-lo, assim, como exemplos, podemos citar: a vida e a biologia; os astros 

e a astronomia;  o mundo natural e a física, entre outros. 

 

Ocorre que, ao transpormos nossa atenção para os objetos culturais, tal 

distinção torna-se menos evidente, vez que tanto o objeto como a ciência que 

se ocupa de estudá-los são ambos constituídos pela linguagem, 

invariavelmente. 

 

Sob esta rubrica, apoiamos nossa posição na esteira de Kelsen, quando 

ele faz clara distinção entre Ciência do Direito e seu respectivo objeto de 

estudo, qual seja o conjunto de enunciados prescritivos do direito positivo. 

 

Paulo de Barros Carvalho9, ao citar Kelsen, esclarece que  

 

... o direito é um fenômeno complexo, sendo que uma forma de estudá-

lo sem ter de enfrentar o problema de sua ontologia é isolar as 

manifestações normativas, ou seja, ali onde houver direito, haverá, 

necessariamente, normas jurídicas. 

 

Insta salientar que, a norma jurídica foi colocada em evidência por 

Kelsen, não para reduzir o Direito às normas, nem tampouco para suprimir os 

valores do Direito, mas tão-somente para permitir a construção de uma Teoria 

Científica, a partir da qual se tornou possível situarmos o específico campo do 

                                                 
9 Direito Tributário - fundamentos jurídicos da incidência, 2008, p. 19. 
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sujeito enquanto observador (Ciência do Direito, Ser, Estática) e seu objeto de 

estudo (direito positivo, Dever-ser, Dinâmico). 

 

 

 

1.2.1. Diferenciação da Linguagem do Direito Positi vo e da Ciência 

do Direito 

 

Existem critérios que o estudo da linguagem viabiliza para diferençar a 

linguagem do Direito Positivo da linguagem da Ciência do Direito.  

 

A semiótica, por exemplo, é a ciência dos signos, a ciência que estuda 

os fenômenos da representação. O signo é a  unidade e o objeto de estudo da 

semiótica, assim como a norma é a unidade e o objeto da ciência do direito. Os 

signos relacionam objetos a significados. As normas relacionam proposições.  

 

Ao dirigirmos nossa atenção para o Direito, a linguagem se torna 

deveras importante, uma vez que é tanto Ciência do Direito como objeto de seu 

estudo. Essa divisão dos planos da linguagem (linguagem objeto e 

metalinguagem) que permeiam o Direito é capaz de propiciar a delimitação de 

nosso estudo, criando uma unidade para onde são direcionadas todas as 

proposições do discurso científico, que formam o conjunto de enunciados 

postos no ordenamento jurídico. 

 

Dessa forma, a linguagem torna-se ponto de partida inicial e inafastável 

para o conhecimento  do fenômeno jurídico, razão pela qual se dá grande  

importância à Teoria dos Signos (Semiótica), que, ao traçar um corte 

metodológico, aproxima e surpreende o objeto de nosso estudo (signos), a fim 

de permitir o estudo dos enunciados prescritivos mediante análise dos planos: 

semântico, sintático e pragmático. 
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Sobre esse aspecto, Fabiana Del Padre Tomé10 assim esclarece: 

 

A concepção da teoria comunicacional do direito tem como premissa 

que o direito positivo se apresenta na forma de um sistema de 

comunicação. Direito é linguagem, pois é a linguagem que constitui  as 

normas jurídicas. Essas normas jurídicas, por sua vez, nada mais são 

que os resultados de atos de fala, expressos por palavras e inseridos no 

ordenamento por veículos introdutores, apresentando as três dimensões 

sígnicas: suporte físico, significado e significação. 

 
 
 

No direito positivo, o referente (ou significado) são as relações sociais.  

Nesse sentido, ensina Clarice Von Oertzen11:  

 

As leis são signos, na medida  em que representam a regulação  estatal 

da conduta intersubjetiva, com a finalidade de garantir a paz e 

estabilidade social.  

 

 

E mais adiante:  

 

Tendo como premissa o caráter sígnico das leis, estabeleçamos qual 

seja o Objeto a qual se referem. No caso das leis jurídicas (pois há 

também leis morais, éticas, físicas) o objeto que denotam é a conduta 

humana intersubjetiva em sua pluralidade de manifestações.  

 

O exemplo prático de efetiva aplicação desse método ao estudo do 

direito consiste em aprisionar os signos contidos nos enunciados prescritivos, 

produto da atividade psicofísica da enunciação, a fim de dar início ao processo 

de construção de significados para ao final produzir enunciados proposicionais 

dotados de estrutura lógico-sintática definida, dando nascimento às normas 

jurídicas em sentido estrito.  

                                                 
10 A prova no direito tributário, 2005, p. 78 
11 In Curso de Especialização em Direito Tributário - Fato e Evento Tributário – Uma Análise Semiótica, 
2005, p. 340. 
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Abaixo, o quadro comparativo elaborado de forma não exaustiva, com as 

diferenças específicas que podem ser detectadas a partir do estudo da 

linguagem que permeia o direito positivo e a que permeia a Ciência do Direito: 

 

Direito Positivo Ciência do Direito 

Plurissignificativo Isenta de ambiguidade 

Lógica deôntica Lógica apofântica 

Possível contradição Isenta de contradição 

Desorganizado 

sistematicamente 

Organizado  

sistematicamente 

Prescritiva Descritiva 

Linguagem-objeto Metalinguagem 

 

 

 

1.2.2. As Contradições no Direito Positivo e na Ciê ncia do Direito  

 

Os enunciados prescritivos que integram o ordenamento jurídico são 

compostos por linguagem do tipo “linguagem-objeto”, cujos significados, em 

última análise, são dirigidos às condutas humanas. Sua função é regular 

condutas intersubjetivas. 

 

Os referidos enunciados podem ser: gerais e abstratos; individuais e 

concretos; gerais e concretos; ou mesmo individuais e abstratos, e são 

inseridos no sistema por agente competente seguindo procedimento previsto 

em lei. 

 

Ocorre que, em nosso sistema político, os agentes competentes para 

elaboração das leis (normas gerais e abstratas) são representantes do povo e 

quase sempre não possuem uma formação jurídica, o que acarreta a inserção 

de normas no ordenamento com lacunas e contradições. 
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É certo que a existência de lacunas e contradições torna-se possível em 

virtude da função de linguagem – conativa – que reveste os enunciados 

prescritivos, que, por sua vez, submetem-se aos valores lógicos de 

validade/invalidade e não aos de verdade/falsidade.  

 

Por seu turno, o corpo linguístico da Ciência do Direito, por ser 

constituído de linguagem na sua função descritiva, submete-se aos valores 

lógicos de verdade/falsidade e ao princípio da não contradição.  

 

 

1.3. Sistema Jurídico  

 

Sistema jurídico é uma expressão polissignificativa, assim como a maior 

parte dos vocábulos, e pode, portanto, ser empregada para se referir a diversos 

significados que, em alguns contextos, podem provocar equívocos.  

 

Geraldo Ataliba12 define sistema como o conjunto unitário e ordenado de 

elementos, em função de princípios coerentes e harmônicos. E sistema 

normativo como o conjunto ordenado e sistemático de normas, construído de 

acordo com os princípios coerentes e harmônicos, em função dos objetivos 

socialmente consagrados (em torno de um fundamento comum). Assim, as 

Constituições formam um sistema. Seguindo o mesmo entendimento, José 

Artur Lima Gonçalves13 define sistema como um “conjunto harmônico, 

ordenado e unitário de elementos reunidos em torno de um conceito 

fundamental ou aglutinante”.   

 

Para Paulo de Barros Carvalho14, o sistema aparece como o objeto 

formado de porções que se vinculam debaixo de um princípio unitário ou como 

a composição de partes orientadas por um vetor comum. Onde houver um 

conjunto de elementos relacionados entre si e aglutinados perante uma 

referência determinada, teremos a noção fundamental de sistema. 

                                                 
12 Sistema constitucional tributário brasileiro. 1968, p. 3. 
13 Imposto sobre a renda – pressupostos constitucionais. 2002, p. 40. 
14 Parecer à Associação Brasileira de Franchising. 2004, p. 06. 
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Tácio Lacerda Gama15, ao tratar do sistema jurídico, toma este como 

sinônimo de ordenamento, discorrendo que: 

 

... tomaremos as expressões “ordenamento jurídico” e “sistema jurídico” 

como sinônimos perfeitos. Uma e outra sevem para designar um 

conjunto de normas jurídicas válidas em certas condições de espaço e 

tempo. ... 

 

Assim, podemos designar como sistema tanto a Ciência do Direito 

quanto o direito positivo (ordenamento)16.  

 

Portanto, segundo o entendimento dos autores acima citados, é possível 

ver o ordenamento jurídico brasileiro como um sistema de normas concebido 

pelo homem para motivar e alterar a conduta no seio da sociedade. As normas 

jurídicas formam um sistema, na medida em que se relacionam de várias 

maneiras segundo um princípio unificador. Esse sistema apresenta-se 

composto por subsistemas que se entrecruzam em múltiplas direções, mas que 

se afunilam na busca do fundamento último de validade semântica, que é a 

Constituição. E esta, por sua vez, constitui também subsistema, sobre todos os 

demais, em virtude de sua privilegiada posição hierárquica, pois ocupa o tópico 

superior do ordenamento e hospeda as diretrizes substanciais que regem a 

totalidade da ordem jurídica nacional.  

 

O sistema constitucional informa a organização do Estado, pois sua 

ordem jurídica apresenta normas dispostas numa estrutura hierarquizada, 

regida pela fundamentação ou derivação, que se opera tanto no aspecto 

material quanto no formal ou processual, o que lhe imprime possibilidade 

                                                 
15 GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2009. Ed. 
Noeses, pág. 122. 
16 Todavia, há quem discorde deste entendimento, por ter dúvidas no que concerne à amplitude 
significativa da locução, não faltando inclusive aqueles que negam a possibilidade de o direito positivo 
apresentar-se como sistema. Já a Ciência do Direito, sim, organizando descritivamente o material colhido 
do direito positivo, atingiria o nível de sistema. Contudo, este não é o nosso entendimento. Enquanto 
conjunto de enunciados prescritivos que se projetam sobre a região material das condutas interpessoais, o 
direito positivo há de ter um mínimo de racionalidade para ser compreendido pelos sujeitos destinatários, 
circunstância esta que lhe garante a condição de sistema.   
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dinâmica, regulando, ele próprio, sua criação e seus modos de transformação. 

Se examinarmos o sistema constitucional de baixo para cima, veremos que 

cada unidade normativa encontra-se fundada, material e formalmente, em 

normas superiores. Invertendo-se o prisma de observação, verifica-se que das 

regras superiores derivam, material e formalmente, regras de menor hierarquia. 

Todas as legislações devem estar em harmonia com o sistema constitucional. 

 

Deste modo, a ordem brasileira é composta por subsistemas que se 

entrecruzam em múltiplas direções, na busca de seu fundamento último de 

validade: a Constituição Federal do Brasil. A Constituição constitui também um 

subsistema, que por estar no ápice da pirâmide, rege todo o sistema nacional. 

Teve ela como modelo a Constituição norte-americana, sendo, portanto, escrita 

inflexível, ou seja, para que haja alteração, existe um procedimento mais 

complexo e solene do que o exigido para a elaboração das leis ordinárias. Na 

Constituição, há quatro complexos normativos: o sistema nacional, o sistema 

federal, os sistemas estaduais e os sistemas municipais – os quais formam a 

Federação (art. 1º da CF). Analisaremos o subconjunto ou subsistema 

constitucional tributário, formado pelo quadro orgânico das normas que versam 

sobre matérias tributárias.  

 

Tal subsistema realiza a função do todo, dispondo sobre os poderes 

capitais do Estado, no campo da tributação, ou seja, trata da segurança das 

relações jurídicas que se estabelecem entre administração e administrado, etc., 

tendo em vista que a Constituição do Brasil traz detalhadamente aspectos para 

o sistema constitucional tributário. As imposições tributárias no Brasil acham-se 

sob o influxo de muitos princípios constitucionais, que vão dos princípios 

genéricos – que obviamente atuam em todas as áreas – aos específicos – que 

dispõem sobre os tributos. 

 

Explica Roque Antônio Carrazza17 que no Brasil as normas tributárias 

são corolários dos princípios fundamentais consagrados na lei maior, a saber: 

certeza do direito, república, federação, autonomia municipal, igualdade, 

                                                 
17 Curso de direito constitucional tributário. 2008, p. 49.  
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anterioridade, legalidade e segurança jurídica. Deste modo, a observância 

desses princípios maiores é conditio sine qua non para a criação de tributos, 

pelas pessoas políticas, que por eles devem direcionar irresistivelmente o teor 

das leis tributárias e seus modos de aplicação. Assim, os princípios 

constitucionais ditos tributários revelam-se, na verdade, simples 

desdobramentos lógicos dos princípios constitucionais gerais, aplicados 

especificamente à matéria tributária. 
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1.4. Norma jurídica da imunidade 

 

1.4.1. Notas introdutórias 

 

Conforme salientamos, o direito é um objeto cultural, pois é construído 

pelo homem por meio da atribuição de valores à linguagem do dado natural, do 

que resulta noutro corpo linguístico que se projeta no mundo do ser. Este 

mesmo raciocínio pode ser aplicado à norma jurídica, por se referir ao sentido 

que obtemos a partir da leitura dos textos do direito positivo. Por estar expressa 

em uma linguagem, sendo direcionada para ter certo sentido, asseveramos que 

a norma jurídica é cultura formal, que exprime um conteúdo também cultural de 

expressão18. 

 

A figura da norma jurídica não representa só o ponto de partida, mas a 

base do estudo dos deveres instrumentais, porque qualquer conhecimento que 

recaia sobre o fenômeno jurídico prescinde da análise da linguagem prescritiva 

das normas jurídicas. 

 

 

1.4.2. Definição 

 

Definir, segundo Agustín Gordillo19, significa apontar notas conceituais 

sobre um determinado objeto.  Assim, a definição visa a explicitar o conceito, 

pela redução ainda maior, sendo esse corte metodológico efetivado quando da 

definição de certo conceito arbitrário, que depende unicamente dos valores do 

sujeito cognoscente.  

 

Por ser a norma jurídica uma expressão ambígua, adotaremos o 

entendimento de norma jurídica como juízo hipotético (porque está na mente 

do interprete) condicional (hipótese, consequência e uma implicação). É o 

                                                 
18 Lourival VILANOVA. Sobre o conceito do direito. 1947, p. 79. 
19 Tratado de derecho administrativo,tomo I, parte geral. 1997, p. 14-5.  
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resultado da interpretação do produto legislado, é a ideia que a leitura do texto 

legal transmite ao nosso intelecto. 

 

Paulo de Barros Carvalho20 assinala que:  

 

Norma jurídica é uma estrutura categorial, construída 

epistemologicamente, pelo intérprete, a partir das significações que a 

leitura dos documentos do direito positivo desperta em seu espírito. É 

por isto, que, quase sempre, não coincidem com os sentidos imediatos 

dos enunciados em que o legislador distribui a matéria no corpo físico 

da lei. Provém daí que, na maioria das vezes, a leitura de um único 

artigo será suficiente para a compreensão da regra jurídica. E, quando 

isto acontecer, o exegeta vê-se na contingência de consultar outros 

preceitos do mesmo diploma e, até, a sair dele, fazendo incursões pelo 

sistema.  

 
 

A norma jurídica é, conforme exposto, o resultado da interpretação do 

produto legislado, cumprindo sempre enfatizar a distinção entre a norma 

jurídica e o texto legal que a veicula. A norma jurídica se estrutura por meio de 

uma proposição, que deve ser entendida na forma de estrutura lógica 

implicacional, contendo sempre uma hipótese vinculada a uma consequência. 

Conforme ensina Lourival Vilanova21,  

 

... é uma estrutura lógico-sintática de significação: a norma conceptua 

fatos, e condutas representam-no não como desenho intuitivo, imagem 

reprodutiva (que somente pode ser do concreto – há normas abstratas) 

de fatos-eventos e fatos-condutas. Representa-os como significações 

objetivas – endereçadas ao objetivo, confirmáveis ou não nas espécies 

de eficácia ou ineficácia por parte das situações objetivas. 

 

Definida norma jurídica, adentraremos sua estrutura formal. 

 

 

                                                 
20 Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2008, p. 69. 
21 As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 2005, p. 16. 
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1.4.3. Estrutura lógica das normas jurídicas 

 

Para conseguirmos alcançar a estrutura lógica das normas jurídicas, 

abstraindo todo conteúdo semântico da referida linguagem, adotaremos a 

metodologia da Lógica Deôntica. No entanto, a estrutura lógica só é alcançada 

mediante a formalização da linguagem. Neste sentido dispõe Lourival 

Vilanova22:  

 

A linguagem formalizada da lógica, como linguagem, tem seu 

vocabulário – os símbolos de constantes e os símbolos de variáveis – e 

as regras que estabelecem como construir estruturas formais adotadas 

não de sentido empírico, ou significações determinadas, mas dotadas 

de sentido sintático, regras que evitam o sem-sentido sintático 

(exemplificando “o sol é um se então”), e impedem o contrassentido 

meramente analítico (A é não-A). E mais, as regras de transformação 

de uma estrutura formal em outra estrutura, com que se faz a linguagem 

lógica um sistema nomológico, ou seja, um sistema cujo 

desenvolvimento obedece à derivação dedutiva de proposições básicas 

situadas no interior do sistema. Diferindo, pois, de um sistema empírico, 

com sua linguagem material, sempre aberta ao acrescentamento de 

enunciados fundados na experiência, que é infinita no sentido kantiano. 

 

A estrutura lógica inerente às normas jurídicas consiste numa 

proposição e no condicionamento das condutas intersubjetivas, representados 

por um enunciado complexo, composto de dois enunciados componentes que 

se ligam por meio do conectivo “se... então...”. 

 

Entre a hipótese legal e a consequência jurídica, existe uma causalidade 

baseada, não na ordem da natureza, mas na vontade da lei. Lourival Vilanova23 

explica essa diferença entre causalidade natural e causalidade jurídica neste 

exemplo:  

 

                                                 
22 Idem, p. 56.  
23 Causalidade e Relação no Direito. 2000, p. 83 
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... uma tormenta em alto-mar, que não atinja coisa (um navio) ou 

pessoa, é fato natural juridicamente irrelevante sem nenhuma 

consequência jurídica. Mas se esta tormenta atinge um navio de carga e 

pessoas, e o fato foi tido, em contrato de seguro, como sinistro, como 

evento futuro e incerto, a mesma tormenta reveste-se da qualidade de 

fato jurídico, trazendo consequências, como a indenização de vidas e 

cargas pelo segurado. Não fosse a previsão normativa, inexistiria o 

contrato de seguro para elevar o sinistro ao nível de fato jurídico, 

permaneceria um fato natural”. Tanto a causalidade natural como a 

causalidade jurídica têm uma relação de implicação, porém, o nexo 

causal natural é ‘se A então é B’; enquanto o nexo normativo, ‘se A 

então deve ser B’. 

 

 

Chega-se, assim, ao “dever-ser”, sincategorema – para utilizarmos a 

terminologia da lógica clássica – da estrutura lógica das normas jurídicas. A 

ligação entre a hipótese e a tese é feita por esse operador de caráter 

relacional, que se mantém constante em todas essas formas lógicas 

normativas. 

 

A norma jurídica, conforme definido acima, como a significação 

estruturada construída a partir da interpretação dos enunciados prescritivos, é 

dividida em norma jurídica em sentido amplo, norma jurídica em sentido estrito 

e norma jurídica completa.  

 

Diz-se norma jurídica em sentido amplo para aludir aos conteúdos 

significativos das frases do direito, ou seja, a norma jurídica constitui-se de 

enunciados prescritivos, não enquanto manifestações empíricas do 

ordenamento, mas como significações que seriam constituídas pelo 

interprete24.  

 

Por norma jurídica em sentido estrito entende-se a unidade mínima e 

irredutível de significação completa do deôntico. Devemos estruturá-la a partir 

                                                 
24 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2008, p. 128. 
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de um juízo condicional, relacionado pelo dever-ser. O antecedente ou hipótese 

desse juízo condicional consiste numa proposição descritiva de um evento de 

possível ocorrência, que, vinculada ao consequente, mediante a implicação 

(dever-ser), estabelece a relação jurídica entre sujeitos de direito. É aqui que 

encontramos um segundo dever-ser ou dever-ser intraproposicional, que se 

apresenta tripartido nos modais obrigatório, proibido e permitido. 

 

Agora, falar-se em norma jurídica completa significa referir-se à junção 

da norma primária e secundária. Para Lourival Vilanova25, as normas primárias 

são aquelas que estatuem relações deônticas direitos/deveres como 

consequência da verificação de pressupostos fixados na proposição descritiva 

de situações fácticas ou situações já juridicamente qualificadas, enquanto as 

normas secundárias são aquelas que preceituam as consequências 

sancionadoras, pressupondo o não cumprimento do estatuído na norma 

determinante da conduta juridicamente devida. 

 

Desta forma, a norma jurídica completa é a junção da norma primária 

com a secundária, formando uma mensagem completa, que  

 

... expressa a mensagem deôntico-jurídica na sua integridade 

constitutiva, significando a orientação da conduta, justamente com a 

providência coercitiva que o ordenamento prevê para o seu 

descumprimento.26  

 

 

Utilizando a linguagem formal da lógica deôntica, chega-se à seguinte 

forma simbólica: Norma primária: Se p, então deve ser q; Norma secundária: 

Se não-q, então deve ser y. 

 

Em nosso trabalho, dissemos que as normas jurídicas em sentido estrito 

não se confundem com os enunciados prescritivos ou normas jurídicas em 

sentido amplo. Utilizaremos o rótulo de norma jurídica para nos referirmos à 

                                                 
25 Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 2005, p. 105. 
26 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2008, p. 139. 
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norma jurídica em sentido estrito. E, quando desejarmos nos referir ao suporte 

físico e ao sentido isolado dos enunciados linguísticos do direito positivo, 

denominá-los-emos como enunciados prescritivos, ou normas jurídicas em 

sentido amplo.  

 

 

1.4.4. Norma de estrutura e norma de comportamento 

 

As normas que compõem o ordenamento jurídico podem ser 

classificadas em duas espécies: as normas de conduta e as de estrutura. 

 

As normas de conduta ou comportamento estão diretamente voltadas 

para a conduta das pessoas, nas relações de intersubjetividade. Sua função é 

a de regular diretamente as condutas dos jurisdicionados, mediante a 

modalização do dever-ser em obrigatório, proibido e permitido. Têm como 

fundamento de validade as normas de estrutura ou produção normativa e, 

deste modo, encontram-se em níveis mais baixos da pirâmide normativa. Isso 

se justifica se pensarmos no processo de aplicação das normas de estrutura, 

que resultam na criação de normas de comportamento. 

 

É pelo ato de aplicação das normas jurídicas de comportamento que se 

alcança a individualização e a concreção do direito, sendo este o único 

caminho para a instauração de relações jurídicas, do direito subjetivo e dos 

deveres jurídicos voltados para os jurisdicionados.  

 

Já as normas de estrutura ou organização ou produção normativa estão 

ligadas às condutas interpessoais, porém têm como objeto os comportamentos 

relacionados à produção de novas normas. Dispõem sobre órgãos, 

procedimentos e modo como as regras devem ser criadas, transformadas ou 

expulsas do sistema. Alguns exemplos desse preceito normativo são as 

normas que conferem aos órgãos legislativos competência para a instituição de 

tributos, as que impõem limites na atuação estatal, bem como aquelas que 

determinam certo procedimento. 
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Desta forma, são normas de conduta, entre outras, as regras matrizes 

de incidência tributária e todas aquelas atinentes ao cumprimento dos deveres 

instrumentais ou formais, enquanto as de estrutura são aquelas que outorgam 

competência, isenções, procedimentos administrativos e judiciais.  

 

 

1.4.5. Norma geral, abstrata, individual e concreta   

 

As normas jurídicas também podem ser classificadas de acordo com a 

forma que apresentam seus conteúdos significativos. Os conteúdos 

significativos de uma norma podem ser: abstrato, concreto, geral e individual. O 

abstrato e concreto são qualificativos do antecedente normativo, enquanto o 

geral e individual são do consequente. Assim, por ser a estrutura da norma 

jurídica uma estrutura hipotético-condicional, as possíveis combinações 

classificatórias são: i) normas gerais e abstratas (ex.: lei que institui um tributo); 

ii) normas individuais e abstratas (ex.: os regimes especiais – parcelamento); 

iii) normas gerais e concretas (ex.: veículos introdutores de normas); e iv) 

individuais e concretas (ex.: sentença determinando que João pague pensão 

alimentícia a Maria). 

 

A norma é “abstrata” quando o antecedente normativo contém uma 

classe de acontecimentos futuros, incertos e de possível ocorrência, ou seja, 

contém critérios de identificação do fato jurídico (ex.: industrializar produtos). É 

“concreta” quando o conteúdo semântico do antecedente normativo representa 

a classe de um acontecimento passado, devidamente identificado no tempo e 

no espaço, ou seja, o fato jurídico (ex.: realizou a operação de industrializar 

produtos). É “geral” quando o consequente contém critérios identificadores de 

uma futura relação jurídica e a prescrição é genérica e dirigida a todos (ex.: 

deve pagar tributo). E, por fim, uma norma é “individual” quando o conteúdo 

significativo do consequente se dirigir especificamente a uma pessoa, 

estabelecendo uma relação jurídica (ex.: Maria dever pagar 100 reais ao 

Estado de São Paulo). 
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1.4.6. Norma primária e secundária 

 

Sendo a norma jurídica juízo hipotético condicional, será completa 

quando composta pela norma primária e a norma secundária.  

 

Para Hans Kelsen27, as normas primárias são aquelas que estipulam 

sanções diante de uma possível ilicitude, e as secundárias são as que 

prescrevem a conduta lícita, sendo consideradas somente como conceitos 

auxiliares do conhecimento jurídico28.  

 

Para Hart29, as normas primárias são aquelas que dizem respeito às 

ações que os indivíduos devem ou não fazer, enquanto as secundárias 

especificam os modos pelos quais as regras primárias podem ser determinadas 

de forma concludente, ou ser criadas, eliminadas ou alteradas, bem como o 

fato de que a respectiva violação seja determinada de forma indubitável.  

 

Ficamos com o entendimento de Lourival Vilanova30, que diz serem as 

normas primárias aquelas que estatuem relações deônticas direitos/deveres, 

como consequência da verificação de pressupostos, fixados na proposição 

descritiva de situações fácticas ou situações já juridicamente qualificadas; 

enquanto normas secundárias são aquelas em que se preceituam as 

consequências sancionadoras no pressuposto do não cumprimento do 

estatuído na norma determinante da conduta juridicamente devida. 

 

Desta forma, a norma jurídica completa é a junção da norma primária 

com a secundária, formando uma mensagem completa, e, juntas,  

 
                                                 
27 Teoria pura do direito. 2006, p. 4 ss.  
28 Discute-se muito que ao retomar este assunto, no Capítulo 35 da Teoria Geral das Normas (1986, P. 
188 e ss.), Kelsen, após enfatizar a distinção entre "norma que prescreve uma conduta determinada" e 
"norma que prescreve uma sanção", retifica a qualificação que havia proposto, de sorte a denominar 
"norma primária" a que estabelece a conduta, e "norma secundária" a prescrevedora da sanção, mesmo 
porque a primeira pode existir desatrelada da segunda. 
29 El Concepto de Derecho. 1995. 
30 Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 2005, p. 105. 
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... expressam a mensagem deôntico-jurídica na sua integridade 

constitutiva, significando a orientação da conduta, justamente com a 

providência coercitiva que o ordenamento prevê para o seu 

descumprimento31. 

 

A norma primária veicula deonticamente a ocorrência de dado fato a 

uma prescrição (relação jurídica), ou seja, ela prescreve um dever vinculado a 

um “que, se e quando” acontecer o fato previsto no suposto. A norma 

secundária conecta-se sintaticamente à primeira, prescrevendo: se se verificar 

o fato da não ocorrência da prescrição da norma primaria, então, existe um 

dever-ser numa relação jurídica que assegure o cumprimento daquela primeira, 

ou seja, dada a não observância de uma prescrição jurídica, deve ser aplicada 

a sanção. A norma secundária prescreve uma providência sancionatória, 

aplicada pelo Estado-juiz, no caso de descumprimento da conduta estatuída na 

norma primária. 

 

Enquanto as normas primárias são oriundas do direito material, civil, 

comercial, administrativo, tributário, etc., as normas secundárias são oriundas 

do direito processual positivo. O seu não cumprimento acarretará uma sanção, 

entendida esta como pretensão de exigir coercitivamente perante órgão estatal 

a efetivação do dever estatuído no prescritor da norma primária. 

 

 

1.5. A imunidade tributária como norma integrante d a competência 

tributária  

 

Sendo a imunidade uma norma constitucional que reconhece a 

incompetência tributária legislativa explícita, trataremos inicialmente do 

conceito de competência, para posteriormente demonstrar como a imunidade 

integra a competência tributária. 

 

 

 

                                                 
31 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2008, p. 137-39. 
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1.5.1. Competência tributária 

 

Quando dirigimos nossas atenções para o direito, verificamos que os 

atos de fala têm o efeito de criação, alteração ou modificação do sistema 

jurídico. Nesse sentido, surge a idéia de competência como sendo a 

legitimidade que determinada pessoa política detém para emitir atos de fala no 

direito. 

 

Para Roque Antonio Carrazza, o conceito de competência tributária seria  

 

... a possibilidade de criar, in abstracto, tributos, descrevendo, 

legislativamente, suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, 

seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas.32 

 

Nesse sentido, competência tributária tem várias acepções. Tárek 

Moussallem33 destaca uma delas: 

 

(1) indicativo de uma norma jurídica; (2) qualidade jurídica de um 

determinado sujeito; (3) relação jurídica (legislativa) modalizada pelo 

functor permitido entre o órgão competente (direito subjetivo) e os 

demais sujeitos da comunidade (dever jurídico de se absterem); (4) 

hipótese da norma de estrutura que prescreve no seu consequente o 

procedimento para a produção normativa...; (5) previsão do exercício da 

competência que, aliada ao procedimento para a produção normativa, 

resulta na criação de enunciados prescritivos que a todos obrigam, e a 

que denominaremos norma sobre a produção jurídica; e (6) veículo 

introdutor que tem no seu antecedente a atuação da competência e do 

procedimento previsto na norma sobre a produção jurídica, dando por 

resultado uma norma especifica, que também a todos obriga. 

 

 

                                                 
32 Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 471  
33 Fontes do direito. São Paulo, 2006, p. 82 
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Cristiane Mendonça34 destaca como sendo definições de competência 

tributária: 

 

(i) aptidão para criar tributos in abstrato; (ii) parcela do poder tributário 

de que são dotadas as pessoas políticas para instituir seus próprios 

tributos; (iii) poder de instituir e de exonerar tributos; (iv) poder para 

instituir, exigir e arrecadar tributos; (v) competência legislativa plena de 

que são dotadas as pessoas políticas para instituírem os seus tributos; 

(vi) competência para legislar sobre matéria tributária; (vii) poder para 

legislar sobre tributos, administrar tributos e julgar litígios tributários. 

Poderíamos empregar ainda, competência tributária como (viii) aptidão 

para criar tributos in concreto, (ix) norma jurídica que autoriza a criação 

e a alteração dos enunciados prescritivos veiculadores de tributos 

(normas gerais e abstratas ou individuais e concretas); ou (x) 

autorização jurídico-positiva para a criação e a alteração dos 

enunciados prescritivos veiculadores de tributos (normas gerais e 

abstratas ou individuais e concretas). 

  

 

Paulo de Barros Carvalho35 define competência tributária como  

 

... a aptidão de que são dotadas aquelas pessoas para expedir regras 

jurídicas inovando o ordenamento, e que se opera pela observância de 

uma série de atos, cujo conjunto caracteriza o procedimento legislativo. 

 

 

No mesmo sentido, Tácio Lacerda Gama36 assim definiu competência 

tributária: “é a aptidão jurídica, modalizada em obrigatório ou em permitido, 

para criar normas jurídicas que, direita ou indiretamente, disponham sobre a 

instituição, arrecadação e fiscalização de tributos”. 

 

                                                 
34 Competência tributária. 2004, p. 37-38. 
35 Direito tributário: linguagem e método.2008, p. 228. 
36 Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2009, p. 218. 
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Acima afirmamos que a norma de imunidade integra a norma de 

competência tributária, portanto interessa-nos a norma de competência 

tributária legislativa contida na Constituição. 

 

A acepção de competência tributária como norma jurídica é definida por 

Tácio Lacerda Gama37 como  

 

... signo, formado com base nos textos do direito positivo, a partir do 

qual constrói um juízo hipotético condicional que contempla em sua 

hipótese as condições formais de criação e de uma norma e, no seu 

consequente, os limites materiais da competência tributária. 

 

E ainda destaca que “a norma de competência em sentido estrito é o 

juízo condicional que vincula, em sua estrutura, os elementos fundamentais 

para regular como deve ser a produção de norma inferior”.38 

 

Portanto, a norma de imunidade integra-se com a de competência, 

ambas expressas na Constituição, no entanto a primeira faz uso do modal 

proibido. 

 

 

1.6. A fenomenologia da incidência tributária na im unidade tributária 

 

Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho39, a  

 

... fenomenologia da incidência normativa opera, pois, com a descrição 

de um acontecimento do mundo físico-social, ocorrido em condições 

determinadas de espaço e de tempo, que guarda estreita consonância 

com os critérios estabelecidos na hipótese da norma geral e abstrata 

(regra matriz de incidência). 

 

                                                 
37 Ibidem. 
38 Idem, p. 343. 
39 Direito tributário, linguagem e método. 2008, p. 142. 
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Vê-se que a incidência é uma operação lógica entre dois conceitos 

conotativos (da norma geral e abstrata) e denotativos (da norma individual e 

concreta), é a relação entre o conceito da hipótese e o conceito do fato de uma 

dada pessoa cumprir no tempo histórico e no espaço de convívio social o que 

estava descrito na hipótese. Utiliza-se também a palavra subsunção para fazer 

referência a esse processo do enquadramento do fato na amplitude da norma. 

Para que ocorra a incidência, é necessário que haja uma norma jurídica válida 

(sinônimo de existência) e vigente, e a realização do evento juridicamente 

vertido em linguagem que o sistema indique como própria e adequada40. 

 

É imprescindível o perfeito enquadramento do fato à previsão normativa 

para que ocorra o processo de positivação. Geraldo Ataliba41 compara o 

fenômeno da incidência a uma descarga elétrica sobre uma barra de ferro e 

explica que, recebendo a descarga elétrica, a barra passa a ter força de atrair 

metais. Substancialmente, a barra persistirá, sendo de ferro. Por força, 

entretanto, da descarga, adquirirá a propriedade de ser apta a produzir esse 

específico efeito de ímã. Para ele, a incidência é a descarga elétrica. 

 

Não concordamos com o entendimento acima exposto, porque 

entendemos a incidência como subsunção mais implicação, ou seja, o 

processo de positivação deve ser constituído mediante a aplicação do direito, 

segundo a linguagem das provas, certificando a veracidade do enunciado 

subsumido42, algo que se consubstancia no trabalho de relatar os eventos do 

mundo real-social e as relações jurídicas. Trata-se do aspecto dinâmico do 

direito (contínuo processo de reprodução), em que o homem aparece com seus 

valores éticos e seus ideais políticos, sociais e religiosos. Aplicar o direito é dar 

seguimento ao processo de positivação, ou seja, quando alguém com base no 

ordenamento jurídico faz incidir a norma ao caso concreto, constituindo a 

norma individual. 

 

                                                 
40 CARVALHO, Paulo de Barros. Parecer: Isenção tributárias do IPI, em face do princípio da não 
cumulatividade. RDT nº 33, 1998, p. 145.  
41 Hipótese de incidência tributária. 2004, p. 45. 
42 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 2005, p. 30. 
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Por isto, podemos afirmar que a incidência tributária só existirá se o 

“homem” conseguir passar a linguagem (fato) para uma linguagem competente 

(fato jurídico tributário). Portanto, vê-se que, antes da incidência, não há fato 

jurídico tributário. A incidência do preceito normativo torna jurídico um fato 

determinado, atribuindo-lhe consequências jurídicas, por exemplo, ocorrido o 

fato “João receber honorários”, incide o mandamento “quem recebe honorários 

pagará 10% ao estado”. 

 

Desta forma, haverá incidência tributária com a produção de linguagem 

competente por meio de uma conduta humana que faça com que o fato 

subsuma-se à hipótese normativa, implicando disso os efeitos prescritos pelo 

consequente normativo, os quais devem ser consistentes no surgimento de 

uma relação jurídica entre dois ou mais sujeitos. 

 

Ainda sobre a incidência, acrescenta Paulo de Barros Carvalho43: 

 

A incidência jurídica se traduz a duas operações formais: a primeira, de 

subsunção de classes, em que se reconhece que uma tal ocorrência 

concreta, localizada num determinado espaço social e em determinada 

unidade de tempo, inclui-se, na chamada classe de fatos previstos no 

antecedente da norma geral e abstrata; e a segunda, que será uma 

forma de implicação, vez que a fórmula normativa prescreve que o 

antecedente implica o consequente.  

 

Assim, há na incidência tributária a existência de duas operações: uma 

de subsunção do fato aos critérios da hipótese normativa e outra da implicação 

de uma relação jurídica entre dois ou mais sujeitos, relação esta que é 

justamente o efeito previsto pelo consequente normativo. 

 

Portanto, a incidência da regra faz nascer o vínculo entre sujeitos de 

direito por força da imputação normativa. Não é o texto normativo que incide 

sobre um fato social que o torna jurídico, mas, sim, o ser humano, que, 

buscando fundamento de validade em norma geral e abstrata, constrói a norma 

                                                 
43 Curso de direito tributário, 2008. p. 260.  
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jurídica individual e concreta, empregando a linguagem que o sistema 

estabelece como adequada (a linguagem competente). Em decorrência dos 

acontecimentos do evento previsto hipoteticamente na norma tributária, instala-

se o fato, constituído pela linguagem competente, irradiando-se o efeito jurídico 

próprio, qual seja o liame abstrato, mediante o qual uma pessoa, na qualidade 

de sujeito ativo, ficará investida do direito subjetivo de exigir de outra, chamada 

de sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação pecuniária. 

 

Desta forma, a incidência jurídica tributária só será automática e infalível 

mediante a linguagem competente.  
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CAPÍTULO 2: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

 

2.1. Notas introdutórias 

 

Conforme dito acima, as normas jurídicas que contemplam hipóteses de 

imunidade são normas de estrutura, dirigidas aos legisladores das pessoas 

políticas de direito constitucional interno, no intuito de que se abstenham de 

instituir tributos sobre determinadas situações, bens ou pessoas. Estas normas, 

juntamente com as de competência, delineiam o campo de atuação dos entes 

tributantes. 

 

Nesse sentido Roque Carrazza assevera que: 

 

... a imunidade tributária ajuda a delimitar o campo tributário. De fato, as 

regras de imunidade também demarcam (no sentido negativo) as 

competências tributárias das pessoas políticas.44 

 

 

Para definirmos “imunidade tributária”, verificamos a vaguidade e a 

ambiguidade da palavra, que são problemas indissociáveis da linguagem 

idiomática. Assim, por estarmos diante de um tema polêmico, a 

individualização das suas notas definitórias ainda é uma questão aberta, não 

havendo na doutrina entendimento consolidado, e o resultado do trabalho 

exegético irá depender do paradigma adotado por cada jurista. 

 

A seguir, abordaremos a classificação das imunidades em 

condicionadas e incondicionadas, com ênfase na obrigatoriedade de lei para 

instituição dos deveres instrumentais. 

 

 

                                                 
44 Curso de Direito Constitucional Tributário, 2006, p. 471 
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2.2. A imunidade tributária, a isenção e a não inci dência 

 

Parte da doutrina entende haver certa similitude entre os institutos da 

imunidade e isenção, ou seja, tanto a imunidade quanto a isenção podem ser 

tidas como técnicas semelhantes, por meio das quais a lei tributária, ao 

demonstrar o gênero de situações sobre as quais impõe o tributo, retira uma ou 

mais espécies e as declara isentas, já que em ambos os institutos inexiste o 

dever de levar quantia em dinheiro aos cofres públicos, ou seja, a exoneração 

tributária. A diferença primordial consiste em que a imunidade atua no plano da 

definição de competência, ao passo que a isenção opera no plano do exercício 

da competência. 

 

A imunidade é matéria reservada à Constituição e, por conseguinte, a 

ela apenas cabe apontar qual pessoa é ou não imune. Assim, estamos lidando 

com os limites materiais incidentes sobre a atividade de instituir tributos. 

 

Ao passo que as isenções encontram fundamento em leis 

infraconstitucionais, por sua vez, complementares ou ordinárias. Nesse estágio 

infraconstitucional, o legislador dirigi-se de forma mais direta às condutas dos 

legislados, ou seja, informa quais os comportamentos que ostentam a função 

de condição suficiente da relação jurídica tributária. 

 

Sacha Calmon Navarro Coelho45 destaca que os dispositivos legais 

isentantes funcionam da mesma maneira que a imunidade, todavia a diferença 

está em que a imunidade parte da Constituição, enquanto a isenção decorre da 

lei menor, complementar ou ordinária. Deste modo, “a imunidade e a isenção 

são fatores legislativos que condicionam as normas tributárias, cooperando na 

formação das mesmas”.46 

 

Para esse autor, tanto a imunidade como a isenção entram na formação 

das hipóteses de incidência das normas de tributação, demarcando o perfil 

impositivo do fato jurígeno eleito pelo legislador. E mais: ele afirma que a 

                                                 
45 Teoria geral do tributo e da exoneração tributária. 1982, p. 123. 
46 Idem, p. 124 
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hipótese de incidência de uma norma tributária é composta pelos fatos 

tributáveis menos os fatos imunes e isentos; então, tanto a isenção quanto a 

imunidade impedem a incidência, fazendo com que não se instaure a chamada 

obrigação tributária. 

 

Quanto à chamada “não incidência constitucionalmente qualificada”, 

entendemos também não traduzir o sentido do instituto imunitário, pois, como 

ensina Paulo de Barros Carvalhos47, induz o falso entendimento de apresentar 

propriedades de desjuridicização de algo que já estava juridicizado por outra 

incidência constitucional, além do problema de consistir uma definição pela 

negativa. 

 

Prossegue averbando que:  

 

Diante do exposto, vejamos as distinções entre imunidades e isenções. 

Como denominador comum, apresentam suporte linguístico, o que, aliás 

é redundância afirmar, haja vista que nosso objeto temático espraia-se 

em linguagem. 

Apresentam ainda no altiplano lógico, relações de conjuntos. No caso 

da isenção, as relações das regras matrizes tributária e isencional. Na 

imunidade, relação de classes de objetos demarcados pelos critérios de 

identificação dos enunciados constitucionais. Esgotam-se aí as 

semelhanças. 

Quanto às dessemelhanças, as isenções possuem efetiva estrutura 

sintático – implicacional, reunindo antecedente e consequente sob 

enfoque deôntico, para juridicizar fato jurídico isento e respectiva 

relação jurídica (isencional). 

As imunidades, pela perspectiva dos enunciados constitucionais, são 

significações extraídas do texto constitucional, parte do processo de 

intelecção das significações competenciais. 

 

Na chamada não incidência, não vislumbramos a possibilidade de 

confusão com os institutos imunitário e isencional, tendo em vista que seus 

                                                 
47 Curso de direito tributário. São Paulo: Noeses, 2009, p. 205. 
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fatos encontram-se fora do campo de competência ou do âmbito da norma de 

incidência, sendo sequer capazes de fazer nascer a obrigação tributária. 

 

Segundo Alfredo Augusto Becker48,  

 

... a expressão caso de não-incidência significa que o acontecimento 

deste ou daqueles fatos são insuficientes, ou excedentes, ou 

simplesmente estranhos para a realização da hipótese de incidência de 

regra jurídica de tributação.  

 

Conforme vimos no capítulo anterior, no fenômeno da incidência 

tributária:  

 

... a incidência jurídica se traduz a duas operações formais: a primeira, 

de subsunção de classes, em que se reconhece que uma tal ocorrência 

concreta, localizada num determinado espaço social e em determinada 

unidade de tempo, inclui-se, na chamada classe de fatos previstos no 

antecedente da norma geral e abstrata e a segunda, que será uma 

forma de implicação, vez que, a formula normativa prescreve que o 

antecedente implica o consequente 49. 

 

 

Ou seja, ocorrido o fato concreto, faz ele nascer uma relação jurídica, 

determinada entre dois ou mais sujeitos de direito, e, por fim, não haverá, de 

maneira alguma, que se falar em incidência tributária, ou seja, se não existir um 

ser humano fazendo a subsunção e promovendo a implicação determinada 

pelo preceito normativo, norma nenhuma incidirá por força própria. 

 

Com esta explanação, podemos verificar que a imunidade não pode ser 

considerada como uma hipótese de não incidência constitucionalmente 

qualificada, pois, a nosso ver, em não ocorrendo a subsunção, não podemos 

falar em seus efeitos, tendo em vista que, conforme demonstrado acima, é 

incidindo que uma proposição qualifica as pessoas, bem como é incidindo que 

                                                 
48 Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Noeses, 2007, p. 305. 
49 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 2009, p. 250.  
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o sistema do direto posto atinge a conduta humana nas suas relações de inter-

humanidade. Ora, tratar de uma regra que não incide é o mesmo que lhe negar 

seu teor de juridicidade e, assim, norma que não incide está fora do direito, ou 

não foi produzida de acordo com o ordenamento em vigor. 

 

Rubens Gomes de Souza50 afirma que:  

 

... incidência é a situação em que um tributo é devido por ter ocorrido o 

fato gerador; não-incidência é a situação em que um tributo não é 

devido por não ter ocorrido o respectivo fato gerador; isenção é o favor 

fiscal concedido por lei, que consiste em dispensar o pagamento de um 

tributo devido; e já as imunidades, são limitações da competência, 

proibições e, também, isenções outorgadas diretamente a Constituição. 

 

 

Não há que se falar em paralelo entre imunidade e isenção, pois, são 

preposições normativas diferentes na composição do ordenamento jurídico, e 

poucas são as regiões de contato, como, por exemplo, circunstâncias de serem 

normas jurídicas válidas no sistema, integrarem a classe das regras de 

estrutura e tratarem de matéria tributária51. 

 

Vemos, assim, que a imunidade e a isenção não se confundem, pois são 

duas fontes normativas distintas, estando uma na Constituição Federal, 

enquanto a outra é fundamentada por leis infraconstitucionais. A norma de 

imunidade colabora no desenho do perfil das competências, ocupando o 

patamar constitucional e – frise-se! – não trata da fenomenologia da incidência, 

pois age antes colaborando no contorno das competências, ao passo que as 

regras isentantes integram o plano da legislação ordinária, a qual opera como 

redutora do campo de abrangência dos critérios do antecedente ou 

consequente da regra matriz tributária.  

 

 

                                                 
50 ATALIBA, Geraldo; CARVALHO, Paulo. Comentários ao código tributário nacional.  
51 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário,2009, p. 187 ss. 
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2.3. Polissemia do vocábulo “imunidade” 

 

O termo imunidade, assim como tantos outros, encontra no uso ordinário 

e jurídico os mais diversos significados. Esse vocábulo deriva do latim 

“immunitas, tatis”, que significa “negação de munus” (cargo, função ou 

encargo). O prefixo in oferece a verdadeira conotação de sem encargos, livre 

de encargos ou de munus. “Imunitas”, ou exoneração de munus, indica 

liberação de munus ou encargo, dispensa de carga, de ônus, de obrigação ou 

até de penalidade. 

 

Inicialmente, a biologia utilizou a palavra imunidade para indicar uma 

“predisposição congênita ou adquirida em virtude da qual certos indivíduos 

estão isentos de certas acepções, apesar de se acharem no mesmo meio em 

que se encontram outros indivíduos a ela sujeitos”.52 

 

Imunidade53 tem os diversos sentidos de: dispensa; desobrigação; 

conjunto de isenções; conjunto de privilégios; capacidade de ficar afastado, 

livre, protegido de influência; conjunto de mecanismos de defesa de um 

organismo contra os elementos que lhes são estranhos. 

 

Vemos, por essa pluralidade de sentidos, que a palavra imunidade não é 

exclusiva do domínio do direito, pois diz respeito também a outras disciplinas. 

São comuns as expressões imunidade diplomática, imunidade parlamentar, 

imunidade judicial, imunidade jornalística, imunidade profissional, imunidade 

tributária, etc. Todavia, delimitaremos nosso estudo exclusivamente ao 

significado da palavra imunidade no domínio jurídico.  

 

Mesmo no âmbito jurídico, a plurivocidade de sentidos se mantém. 

Refletindo sobre esse lado semântico, Paulo de Barros Carvalho54 chegou a 

fazer uma avaliação crítica sobre as acepções da palavra e perguntou-se sobre 

                                                 
52 F. J. Caldas Alute.  Dicionário da língua portuguesa, 2005, p. 71. 
53 Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2009. 
54 Curso de direito tributário, 2009, p. 170 ss. 
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o cabimento semântico de cada afirmação relacionado ao seu desdobramento 

sistêmico: 

 

1. A imunidade como uma limitação constitucional às competências 

tributárias. Esta é uma visão errada, pois as imunidades tributárias são formas 

de demarcar a competência, são singelas regras que colaboram no desenho do 

quadro das competências, expostas por meio de esquemas sintáticos 

proibitivos ou vedatórios.  

 

2. A imunidade como exclusão ou supressão da competência tributária. 

O exagero da doutrina está no uso dos verbos excluir ou suprimir, pois as 

imunidades não excluem nem suprimem competências tributárias, mas, sim, 

representam o resultado de uma conjunção de normas constitucionais, entre 

elas, as de imunidades tributárias.  

 

A competência para legislar já vem com demarcações, expressas na 

Constituição Federal, não havendo que se falar em expulsar (excluir) ou anular 

(suprimir).  

 

3. Imunidade como “hipótese de não incidência constitucionalmente 

qualificada”. Há duas vertentes semânticas da expressão “não incidência” que 

mostram ser ela uma forma ambígua, a qual pode conduzir o interprete a 

lugares assimétricos, de difícil conciliação lógica. Como as regras de imunidade 

são normas de competência, pertencendo ao corpo das leis tributárias, não são 

portadoras de alusões direta e imediatamente da incidência, que é tema 

exclusivo dos enunciados normativos que criam os tributos. As regras de 

imunidades são normas de estrutura, enquanto as de incidência são preceitos 

de conduta. Seria incompreensível analisar norma jurídica que cria tributo – e, 

portanto, define a incidência – sem antes observar, atentamente, os canais que 

a Constituição eleger para esse fim. Assim, entendemos que as imunidades 

não são barreiras à incidência dos tributos.  

 

A afirmação de que a imunidade representaria caso de não incidência 

qualificada leva a acreditar que a norma constitucional possa não incidir, o que 



48 
 

é inaceitável, pois a regra que não incide (subsume) não possui juridicidade, 

marca universal das unidades jurídicas normativas, ou seja, tais normas 

estariam fora dos ditames do ordenamento jurídico em vigor. O incidir pode ser 

entendido como surgimento da obrigação tributária, e é neste sentido que 

certos autores empregaram a dicção “não incidência”; de tal forma, poderíamos 

enunciá-la assim: inexistiu o fato à norma tributária, razão pela qual não se 

instalou o vínculo obrigacional. O tributo não será exigido pela inocorrência do 

fato descrito no antecedente da regra.  

 

4. A imunidade tributária como exoneração exclusivamente aplicável aos 

tributos não vinculados – impostos. Muitos doutrinadores, ao interpretar o artigo 

150, VI, da Constituição Federal, entendem que a imunidade é aplicada apenas 

aos impostos, excluindo-se as taxas e contribuições de melhoria, sobre o 

fundamento de que, como os impostos são concebidos para o atendimento de 

despesas gerais que o Estado se propõe, possuem o benefício da imunidade, 

enquanto as taxas e contribuições, por serem uma prestação direta, imediata e 

pessoal ao interessado, não têm tal benefício. 

 

Não deve prosperar esse entendimento porque a Constituição, embora 

detalhe mais a aplicação das imunidades relativamente aos impostos, traz 

alusões explícitas às taxas e contribuições de melhoria.  

 

5. A imunidade é sempre ampla e indivisível, não comportando 

fracionamentos. O direito é uma linguagem, e, assim, há várias disparidades 

semânticas e desencontros descritivos. Desta forma, derruba-se a afirmação 

acima feita por muitos doutrinadores no sentido de as imunidades serem 

sempre amplas e indivisíveis, ou seja, algo que não suporta fracionamento. O 

artigo 150, §2º, da CF, estabeleceu um fracionamento ao estender às 

autarquias a intangibilidade, por meio dos impostos, do patrimônio, renda e 

serviços atrelados às suas finalidades, ou delas decorrentes, ou seja, tal artigo 

separa as atividades ligadas aos objetos daqueles entes, e os exercícios, de 

funções paralelas que porventura as fundações instituídas e mantidas pelo 

poder público venham a desempenhar. 
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6. Podemos acrescentar, ainda, a imunidade como princípio 

constitucional, algo criticado por Regina Helena Costa55, pois se estaria 

qualificando a imunidade com os atributos da generalidade e da abstração. 

Além disso, os princípios são diretrizes positivas, já as imunidades são 

preceitos negativos, a demarcar a competência tributária. Desse modo, não 

podemos pensar que as imunidades sejam princípios, pois operam 

diferentemente deles, em razão dos efeitos que provocam.  

 

 

2.4. “Imunidade tributária”, conceito proposto 

 

A partir das considerações alhures desenvolvidas, é possível 

construirmos o conteúdo semântico das imunidades tributárias. Sabemos que o 

signo “imunidade tributária” comporta vários sentidos, ora aparecendo como 

enunciado jurídico capaz de delimitar a área de atuação estatal, ora como 

norma de estrutura capaz de conferir um direto subjetivo de não tributação. 

 

Reconheceremos a imunidade como norma jurídica de estrutura, que 

estabelece por meio de um modal deôntico proibido que os entes tributantes 

venham a expedir regras instituidoras de tributos. O modal deôntico do preceito 

imunizante é a proibição, que poderá ser justaposta a outro modal, o da 

obrigação. Assim, teríamos uma norma capaz de prescrever a proibição de 

obrigar, uma vez que esse dever jurídico consiste na proibição da criação de 

normas jurídicas gerais e abstratas que obriguem o recolhimento de tributos. 

 

Essa norma de estrutura produz efeitos jurídicos no âmbito da atividade 

administrativa tributária, visto que impede o nascimento de hipóteses de 

incidências tributárias, algo que constitui fato jurídico para o desenvolvimento 

da competência administrativa para lançar. Isso significa dizer que a 

competência para lançar, bem como para constituir o fato jurídico tributário, 

está impossibilitada de ser exercida em face das situações imunes. 

 

                                                 
55 Imunidades tributárias, 2006, p. 36. 
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A imunidade, portanto, retira do campo da competência tributária 

constitucional das pessoas políticas a capacidade para criar, em abstrato, 

tributos. Delimita o campo tributário, por conferir também a certas pessoas, os 

sujeitos imunes, um direito subjetivo de não tributação. 

 

A imunidade detém também um caráter instrumental, conforme relata 

Roque Carrazza, criando, 

 

... em favor das pessoas envolvidas, direito subjetivo de exigir que o 

Poder Público se abstenha de cobrar-lhes certos tributos. Assim como 

as pessoas têm o direito de pagar apenas o tributo previsto em lei, têm 

o direito de não pagar o tributo do qual estão constitucionalmente 

imunes.56 

 

 

Em suma, definimos imunidade como um conjunto de normas jurídicas 

de estrutura que estabelecem, por meio de um modal deôntico proibido, que os 

entes tributantes venham a expedir regras instituidoras de tributos. 

 

 

2.5. Campo de atuação das normas imunizantes 

 

A imunidade cria uma incompetência ao poder público de instituir 

determinado tributo aos destinatários dos preceitos imunitários. 

 

A doutrina tradicional defendia que as imunidades alcançavam apenas 

os impostos, todavia nossa Magna Carta criou situações de imunidades às 

taxas e contribuições. Vale frisar que a imunidade, para atingir o seu objetivo 

final, deve ser abrangente e consequentemente atingir todo tributo. Neste 

sentido, leciona Roque Antônio Carrazza57:  

 
... e foi justamente o que fez nossa Carta de 1988 ao criar algumas 

situações de imunidades a taxas. Podemos, portanto, dizer que, 

                                                 
56 Curso de direito Constitucional Tributário, 2009, p. 689 
57 Curso de direito constitucional tributário, 2009, p. 642.   
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embora, de regra, as imunidades tributárias (genéricas e específicas) 

girem em torno de impostos, há no Brasil algumas situações de 

imunidade a taxas, nada impedindo que, amanha, venham 

constitucionalmente criadas também situações de imunidade a 

contribuições de melhoria. 

 

 

Concordamos com a posição de que o instituto das imunidades 

tributárias alcança não só os impostos, mas também as taxas e contribuições 

de melhoria, conforme já visto, nada impedindo situações em que a imunidade 

alcance também os empréstimos compulsórios.   

 

Há uma discussão na doutrina no sentido de que os enunciados 

prescritivos de imunidade tributária podem integrar a norma de competência 

tributária, ou os enunciados prescritivos que vedam instituir tributos aparecem, 

lado a lado, com os enunciados que disciplinam o poder dever de instituir 

tributos, ou seja, com a competência tributária legislativa. 

 

Essas duas formas de estudar a imunidade tributária indicam dois 

caminhos, sendo que, na segunda hipótese, surge uma demarcação mais 

específica, em que se isola a imunidade tributária, como uma norma de um 

lado, e a competência tributária, como norma de outro lado. 

 

Tácio Lacerda Gama58 deixa claro que a escolha é uma opção 

medotológica: 

 

Considerar a imunidade como enunciados ou normas com sentido 

completo é fruto de uma escolha metodológica. 

Se se constrói uma norma de imunidade dotada de antecedente e 

consequente, a restrição à competência é feita com base no princípio da 

especialidade: a norma de imunidade, por ser mais específica, 

prevalece sobre a norma de competência, que é mais ampla, impedindo 

a instituição de tributos em relação a fatos que indica. 

                                                 
58 Contribuição de intervenção no domínio econômico. 2003, p. 175. 



52 
 

Por outro lado, se se aceita que a imunidade é apenas um enunciado, o 

estudo é dirigido a um elemento que integra a norma de competência. 

Nos dois casos, o efeito será o mesmo: a imunidade veicula 

proposições que delimitam os contornos da competência tributária.  

  

Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli59 aponta a imunidade como norma 

jurídica específica, havendo, portanto, duas normas na Constituição: uma, de 

competência tributária, e outra, de imunidade tributária. 

 

Tácio Lacerda Gama60, em um estudo aprofundado em Competência 

tributária, destaca a imunidade como enunciado prescritivo que integra o 

conceito de competência. 

 

Trataremos neste trabalho a imunidade como integrante da competência 

tributária. 

 

 

2.7. Classificação das Imunidades Tributárias 

 

Para os fins deste trabalho, adotaremos a classificação das imunidades 

quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade da norma imunizante, então temos 

as imunidades condicionadas e as incondicionadas. 

 

As incondicionadas são aquelas que independem de qualquer 

integração de norma infraconstitucional para viabilizá-las e têm eficácia plena; 

ou seja, elas não necessitam da lei infraconstitucional para a juridicização do 

modo de fruição dos benefícios da não tributação. Isso significa que as 

pessoas, bens ou situações imunes não dependem da concretização de 

qualquer lei para gozarem do direito subjetivo de não serem tributados, o texto 

constitucional não impõe requisito de nenhuma espécie, como condição de 

eficácia e gozo das mesmas. 

 

                                                 
59 Isenções tributárias, 1999, p. 105. 
60 Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2009. 
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Tomando como base a leitura do texto constitucional, podemos afirmar 

que as imunidades previstas no artigo 150, VI, a, imunidade recíproca; artigo 

150, VI, b, imunidade templária ou religiosa; e, artigo 150, VI, d, imunidade 

cultural ou literária, independem da edição de norma regulamentadora ou 

complementar que estabeleça condições ou restrições  

 

As condicionadas são veiculadas por meio de preceitos normativos 

sujeitos a regulamentação infraconstitucional; deste modo, modera-se a fruição 

do direito subjetivo de não ser tributado através da criação de leis tributárias ao 

preenchimento de certos requisitos. Essa disciplina normativa é responsável 

pela fixação do modo e a forma de fruição dos proventos oferecidos pelo 

fenômeno imunizante. Todavia não é qualquer espécie normativa apta a 

regulamentar as imunidades condicionadas, já que essa função foi atribuída à 

lei complementar.61 

 

Como exemplo de imunidades condicionadas, podemos destacar 

aquelas previstas no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal, assim descritas: 

 

... o patrimônio, a renda ou os 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. 

 

 

Nesses casos, a Carta Maior, impõe a observância de requisitos 

estipulados em lei complementar, como condição para que se desfrute da 

imunidade aos impostos, por partes das entidades acima elencadas. 

 

 

                                                 
61 Paulo de Barros Carvalho em artigo publicado na Revista de Direito Tributário nº 99-07, explica 
detalhadamente porque foi atribuída a lei complementar, e não a qualquer outra espécie normativa, a 
função de regular sobre os requisitos da imunidade condicionada. São suas as palavras: “A Constituição 
Federal, em seu artigo 150, VI, “c”, condicionou a existência do direito subjetivo à imunidade, à 
observância de requisitos estabelecidos em lei. A lei a que se refere, porém, não é a ordinária, como 
poderia sugerir um exame mais apresado. A tarefa de prescrever requisitos à fruição da imunidade cabe à 
lei complementar, conforme se infere da análise sistemática do texto constitucional, especialmente do seu 
artigo 146, II”. 
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Roque Antonio Carrazza, esclarece que a lei a que se refere o 

dispositivo constitucional, 

 

...só pode ser uma lei complementar, justamente porque ala vai regular 

imunidades tributárias, que são “limitações constitucionais ao poder de 

tributar”. Ora, estas, a teor do art. 146, II, da CF, só podem vir 

reguladas por meio de lei complementar.62 

 

E prossegue o mencionado autor, afirmando que 

 

...a lei complementar deve, no caso, cuidar apenas de aspectos 

formais, isto é, limitar-se a apontar medidas aptas a assegurar a 

eficácia do mandamento constitucional em discussão. Não lhe é dado 

restringi-lo, deturpá-lo ou anulá-lo.63 

 

 

As normas imunizantes não podem ser modificadas pelo legislador 

ordinário por meio de normas infraconstitucionais. Eventuais alterações 

somente poderão ser feitas por meio de Emenda Constitucional, respeitando-se 

sempre os limites impostos pelo sistema, havendo que ressaltarem-se os casos 

em que nem por meio de emenda poderá o legislador modificar o alcance da 

imunidade64. Temos, então, que as imunidades não poderão ser objeto de 

normatização por meio de leis infraconstitucionais. 

 

 

 

  
                                                 
62 Curso de direito Constitucional Tributário, 2009, p. 720 
63 Obra cit., p. 720 
64 Fabiana Del Padre Tomé exemplifica esta hipótese lecionando que, para verificar se as imunidades 
tributárias são irrevogáveis por meio de emendas constitucionais, é preciso observar os fins que almejam,  
se buscam realizar valores consagrados pela Lei Maior como fundamentais, são “cláusulas pétreas” e 
portanto irrevogáveis. Por fim, conclui que as imunidades tributárias constantes dos arts. 5º, XXXIV; 150, 
VI, “a”, “b”, “c” e “d”; 150, §2º; 184, §5º; e 197, §7º, visam a realização de valores considerados 
fundamentais pela Constituição, e portanto, são cláusulas pétreas. Já as elencadas nos arts. 153, §2º, II, 
§3º, III, §4º, 2ª parte; 155, §2, X, “a”, “b” e “c”, §3º; 156, II; e §2º, I, possuem objetivos diversos dos 
princípios básicos da Magna Carta, e são por conseguinte, revogáveis por emenda constitucional. Revista 
da APG, p. 86c. 
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2.7.1. Impostos  

 

2.7.1.1. Imunidade dos impostos prevista no artigo 150, VI, “c”, da 

Constituição Federal  

 

O art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, traz-nos a imunidade dos 

partidos políticos e das instituições educacionais ou assistenciais. As 

instituições de educação e de assistência social desenvolvem uma atividade 

básica, que, a princípio, cumpriria ao Estado desempenhar, por isto estão 

protegidas pelas imunidades tributárias quando observarem os requisitos 

estabelecidos em lei complementar (art. 146, II, da CF, combinado com o art. 

14 do CTN).  

 

É necessário que o interessado formule o requerimento à autoridade 

competente, que apreciará a situação objetiva, conferindo seu enquadramento 

nas exigências do CTN, para ser beneficiado com a imunidade. 

 

Assim, não basta ser partido político, entidade assistencial, instituição de 

educação ou de assistência social. É preciso que se tenham entidades ou 

instituições sem fins lucrativos. E sem fins lucrativos significa não distribuir 

lucros nem reverter seus patrimônios às pessoas que as criaram, e, além disso, 

as entidades têm que atender aos requisitos ou deveres instrumentais da lei, 

por ser a imunidade condicionadora da aplicação dos seus benefícios ao 

cumprimento de certos requisitos, veiculados por lei complementar. 

 

 

2.7.1.2. Imunidade prevista no art. 153, §4º, da Co nstituição Federal  

 

 O Art. 153, §4º, CF, diz que o ITR “não incidirá sobre pequenas glebas 

rurais definidas em lei, quando as explore, só ou com sua família, o proprietário 

que não possua outro imóvel”. 
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O artigo acima transcrito estabelece a imunidade com relação ao 

imposto de propriedade territorial rural das pequenas glebas rurais, quando as 

explore, só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. 

 

Regina Helena Costa65 entende que o preceito visa  

 

... incentivar a fixação do homem no campo, no meio rural, 

desonerando, aqueles que, cultivando a terra com suas próprias mãos, 

dela retiram o seu sustento e o de sua família. 

 

Esta imunidade visa proteger pequenas glebas rurais e incentiva a 

fixação do homem no campo, ou seja, na prática substancia a aplicação do 

princípio da função social da propriedade (arts. 5º, XXIII, 170, III e 186, todos 

da CF). 

 

Trata-se de uma espécie de imunidade condicionada, na media em que 

necessita de lei complementar para esclarecer o que vem a ser pequena gleba 

rural. 

 

 

2.7.1.3. Imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, d a Constituição 

Federal  

 

O artigo 150, inciso VI, “a”, da CF, assim dispõe: 

 

 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: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) (...) 

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere 

                                                 
65 Idem, p. 196. 
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ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 

essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se 

aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com 

exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 

empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou 

pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente 

comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

 

 

 O referido artigo preceitua que é vedado às pessoas políticas instituírem 

impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, encontrando-se 

o alcance desta vedação e esclarecimentos nos parágrafos 2º e 3º. Ou seja, a 

imunidade recíproca aplicada aos entes constitucionais beneficia as entidades 

políticas integrantes da Federação. E também é extensiva às autarquias 

federais, estaduais e municipais por obra da disposição contida no art. 150, 

§2º, no que atina ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas 

finalidades essenciais, mas não se aplica aos serviços públicos concedidos, 

nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto que 

grave a promessa de venda e compra de bens imóveis. Da mesma forma que 

não se aplica a imposto cujo encargo econômico seja transferido a terceiro, 

como no IPI e no ICMS, uma vez, que os efeitos econômicos iriam beneficiar 

elementos estranhos ao poder público. 

 

Roque Antônio Carrazza66 afirma que, se determinada pessoa política 

desempenha uma atividade privada, não será agraciada pelo princípio da 

imunidade recíproca, vez que não estaria sendo desenvolvida uma atividade 

tipicamente pública visando à supremacia do interesse público sobre o 

particular e ao bem comum. 

 

Portanto, a imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público, conforme previsão 

constitucional, todavia, a partir do momento que intervierem no domínio 

                                                 
66 Curso de direito constitucional brasileiro.  2009, p. 657. 
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econômico, devem ser tomadas como empresas privadas e consequentemente 

sujeitas à cobrança de tributos, uma vez que, recebendo tratamento 

privilegiado em relação às demais empresas privadas, tal fato geraria 

concorrência desleal, estatuto não permitido por nossa Constituição. 

 

A imunidade recíproca tem como característica apresentar toda a 

normatividade capaz de disciplinar-lhe e está, consequentemente, apta à 

aplicação de uma norma incondicionada de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata. 

 

 

2.7.1.4. Imunidade prevista no art. 150, VI, “b” da  Constituição 

Federal  

 

Nenhum imposto incide sobre os templos de qualquer culto, conforme 

previsão constitucional do art. 150, inciso VI, “b”, e §4º, da Constituição 

Federal: 

 

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  

(...)  

b) templos de qualquer culto; 

(...) 

§ 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. 

  

 

A imunidade dos templos de qualquer culto veio para reafirmar o 

princípio da liberdade de crença e prática religiosa, expresso no art. 5º, VI a 
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VIII, da CF67. A Magna Carta garante a liberdade de crença e a igualdade entre 

as crenças, impedindo-se, através dessa imunidade, que as entidades 

tributantes embaracem o exercício de cultos religiosos, por meio de impostos. 

É estatuto também de aplicabilidade plena e imediata. 

 

 

 2.7.1.5. Imunidade prevista no art. 153, §3º, III d a Constituição 

Federal  

 

Trata-se da imunidade de produtos industrializados destinados à 

exportação, que não podem sofrer a incidência do imposto sobre produtos 

industrializados, o IPI. 

 

Assim, estatui o art. 153, §3º, III que o IPI, “não incidirá sobre produtos 

industrializados destinados ao exterior”.  

 

Roque Antônio Carrazza68 destaca que  

 

O dispositivo consagra o princípio do destino (também chamado 

princípio do país do destino), que regula, no que tange aos tributos que 

a Economia rotula indiretos, as operações internacionais de bens e 

serviços. De acordo com este princípio, a transação internacional deve 

ser tributada apenas uma vez, no país importador, com a consequente 

exoneração das imposições sofridas no país de origem, justamente, 

para que não haja uma “exportação do imposto”. 

 

Esta imunidade visa à proteção das exportações de produtos 

industrializados destinados para que os mesmos cheguem ao mercado 

internacional com preços competitivos e é também de aplicabilidade plena e 

imediata. 

 

                                                 
67 Art. 5º, VI, da Constituição Federal: “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais e a suas 
liturgias”.  
68 Curso de direito constitucional brasileiro.  2009, p. 660. 
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2.7.1.6. Imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “c ” da Constituição 

Federal  

 

Esta norma imunizante determinada que não incide o ICMS sobre o 

ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial (nas 

hipótese definidas no artigo 153 §5º da CF). 

 

Portanto, em se tratando de ouro, ativo financeiro ou instrumento 

cambial, sujeitar-se-ão somente à incidência do imposto sobre operações 

financeiras, restando ao campo da abrangência do ICMS apenas as hipóteses 

de operações com o ouro como mercadoria. Incondicionada 

 

 

 

2.7.1.7. Imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a ” da Constituição 

Federal 

 

Art. 155, §2º, inciso X, “a”, CF, prescreve que não incidirá ICMS 

 

... 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. 

 

Trata-se, portanto, de imunidade com relação ao ICMS das exportações 

de mercadorias e de serviços e tem como objetivo o incentivo às exportações. 

Sua aplicabilidade é plena e imediata. 
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2.7.1.8. Imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “b ”, da Constituição 

Federal 

 

A imunidade sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, 

inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e 

energia elétrica. 

 

O objetivo esta imunidade é reduzir os custos dos produtos e 

mercadorias que necessitem desses insumos. 

 

Regina Helena Costa69 esclarece que a norma exonerativa em foco 

possui dois escopos: primeiramente, visa diminuir os custos destes itens e dos 

produtos e das mercadorias que utilizam esses insumos, essenciais à vida na 

nação; em segundo lugar, busca evitar prejuízo aos Estados da Federação que 

não sediam as atividades de extração e refino de petróleo ou as usinas 

geradoras de energia elétrica. Também tem aplicabilidade plena e imediata. 

 

 

2.7.1.9. Imunidade prevista no art. 155, §3º da Con stituição Federal 

  

O art. 155, §3º da CF, estipula:  

 

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. 

 

Pretende tal norma imunizante diminuir custos. Sua imunidade é de 

aplicabilidade plena e imediata. 

 

 

                                                 
69 Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 2006, p. 200. 
 



62 
 

2.7.1.10. Imunidade prevista no art. 156, §2º, I da  Constituição 

Federal 

 

Art. 156, §2º, inciso I, da CF dispõe:  

 

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 adquirente for a compra e venda desses 

bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 

 

Impede esse dispositivo que o imposto sobre transmissão “inter vivos” 

venha a incidir sobre transmissão de bens e direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ou na transmissão de 

bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 

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

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

imóveis ou arrendamento mercantil, tendo como objetivo incentivar o 

desenvolvimento econômico do País. É também de aplicabilidade plena e 

imediata. 

 

 

2.7.1.11. Imunidade prevista no art. 184, §5º, I da  Constituição 

Federal 

 

Art. 184, §5º, CF: “São isentas de impostos federais, estaduais e 

municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins 

de reforma agrária”. 

 

Tem essa imunidade como objetivo facilitar a transferência dos imóveis 

desapropriados para fins de reforma agrária, ou seja, que a propriedade atenda 

a sua função social, nos termos do artigo 5º, XXIII e XXIV70, da Constituição 

                                                 
70 Art. 5º, XXIII, da CF/88: “A propriedade atenderá sua função social”. 
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Federal. Também nos casos de desapropriação pela reforma agrária, a 

incidência de qualquer imposto resultaria em maior ônus ao ente político que 

efetuou a desapropriação, bem como o pagamento de tributo de uma pessoa 

política a outra, o que é inadmissível diante do princípio federativo. Tal 

imunidade é incondicionada a qualquer norma infraconstitucional. 

 

 

2.7.1.12. Imunidade prevista no art. 150, VI, “d” d a Constituição 

Federal 

 

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: 

(...) 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

 

A Constituição visa garantir a liberdade de comunicação e de 

pensamento, bem como facilitar a difusão da cultura e a educação.  

 

Acreditamos, como leciona Roque Antônio Carrazza71, que, além da livre 

manifestação de pensamento e do acesso a todos à informação, o objetivo 

desta imunidade é garantir a liberdade de comunicação e promover a difusão 

da cultura e a educação do povo. Aqui, é importante enfatizar que só há 

progresso onde houver disponibilidade a todos do real acesso à educação, 

informação e cultura. 

 

Portanto, o alvo da imunidade tributária em tela é a proteção, 

consubstanciada na permissão de que as ideias, o pensamento, as 

informações, enfim, a comunicação se propague, fluindo naturalmente entre as 

                                                                                                                                               
   Art. 5º, XXIV, da CF/88: “ A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos nesta Constituição”.  
71 Curso de direito constitucional brasileiro.  2009, p. 700. 
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pessoas, sem encontrar barreiras – primordialmente as barreiras de natureza 

tributária. 

 

Deste modo, podemos concluir que esta imunidade não pode sofrer 

restrições e condições, devendo ser interpretada de maneira a mais ampla e 

irrestrita possível, a partir da qual não se vislumbre a hipótese de colocação de 

barreiras para uma sociedade da difusão da informação, do conhecimento e da 

cultura. 

 

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não 

havendo ressalvas e não sendo necessário qualquer complemento legal para 

que ocorra sua aplicabilidade. 

 

Além do livro, a imunidade alcança outros meios divulgadores de ideias, 

viabilizadores do acesso ao povo de informações, arte e cultura, como é o caso 

dos jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

 

Retomaremos esta norma de imunidade no capítulo 4, ao tratarmos dos 

deveres instrumentais nas imunidades incondicionadas, em especial no papel 

destinado a sua impressão. Ela é também de aplicabilidade plena e imediata. 

 

 

2.7.2. Taxas  

 

2.7.2.1. Imunidade da taxa prevista no artigo 5º, L XXVI, “a” e “b” da 

Constituição Federal 

 

O art. 5º, LXXVI, “a” e “b”, CF: “são gratuitos, para os reconhecidamente 

pobres, na forma da lei: a) o registro civil de nascimento; b) a certidão de óbito;” 

 

Assim, como transcrito acima, esta norma imunizante é condicionada, ou 

seja, só produz efeitos se cumpridos os requisitos ou condições previstos em 

lei. 
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2.7.2.2. Imunidade da taxa prevista no artigo 5º, L XXIV da 

Constituição Federal 

 

“O Estado prestará assistência integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Esta prescrição do inciso LXXIV do art. 5º da CF 

também se refere a uma taxa, tendo vista se tratar de um serviço público 

específico e divisível. 

 

Esta norma imunizante tem caráter misto (subjetiva-objetiva) e político, e 

sua finalidade é diminuir a desvantagem daqueles que, comprovando 

insuficiência de recursos, necessitam de assistência para a defesa de seus 

direitos, especialmente quanto à possibilidade de encetarem discussões 

judiciais72. 

 

A referida vedação da exigência de remuneração pela prestação de 

serviço público, específico e divisível, da prestação de assistência judicial e 

gratuita almeja a redução, mesmo que em parte, das desigualdades sociais, 

visto que, comprovada a insuficiência de recursos, terão os que a 

comprovarem o direito subjetivo público de não serem tributados quando da 

procura ao Poder Judiciário, na defesa de seus direitos. 

 

Além desse objetivo, essa imunidade visa garantir o acesso uniforme ao 

judiciário e a inafastabilidade de sua jurisdição. 

 

É imunidade condicionada, uma vez que há necessidade de 

comprovação efetiva, na forma da lei, da falta de recursos, por parte do 

destinatário. 

 

 

                                                 
72 COSTA, Regina Helena, Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 2006, p. 
214. 
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2.7.2.3. Imunidade da taxa prevista no artigo 5º, X XXIV, “a” e “b” da 

Constituição Federal 

 

O artigo 5º, da CF/88 preceitua:  

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXXIV – são a todos assegurados, independente do pagamento de 

taxas:  

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartição públicas, para a defesa de 

direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. 

 

Por se tratar de um tributo vinculado a uma atuação estatal, trata-se de 

uma taxa, prevista no artigo 145 da CF, tendo em vista que tanto o direito de 

petição quanto a expedição de certidões em repartições públicas são 

consideradas atividades estatais que ensejam a cobrança da taxa. 

 

Neste sentido, Aires F. Barreto e Paulo Ayres Barreto73 afirmam que 

“não há dúvidas de que o exercício do direito de petição, em tese, enseja a 

instituição e exigência do tributo vinculado taxa criada pelo artigo 5º, inciso 

XXXIV, letra ‘a’, da Constituição de 1988”. E acrescentam:  

 

... basta que se trata de petição visando a) à defesa de direitos; b)  ou 

contra ilegalidade ou c) contra abuso de poder e haverá imunidade. 

Parece visível que o interessado deva demonstrar, previamente, o seu 

legítimo interesse, pena de, inversamente, proporcionar o abuso do 

particular e a eventual agressão à intimidade ou ao sigilo. 

                                                 
73 Imunidades tributárias: limitações ao poder de tributar. 2001, p. 97-98. 
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E finalizam o assunto averbando que “igualmente são imunes os pedidos 

de certidão para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse 

pessoal, conforme prevê o art. 5º, XXXIV, ‘b’, da CF/88”. 

 

Portanto, podemos concluir que estamos defronte à imunidade relativa 

às taxas, beneficiando o destinatário que deterá um direito subjetivo público de 

não oneração fiscal, quando do exercício do direito de petição (nos casos de 

defesa de seus direitos ou visando evitar ilegalidades ou ainda abuso de poder, 

que lhe foram acometidos) e também a solicitação de certidões visando a 

defesa de direitos ou esclarecimentos de determinadas situações de interesse 

pessoal, como exercício da cidadania, que lhe estaria sendo prestigiado e 

garantido. 

 

 

2.7.2.4. Imunidade da taxa prevista no artigo 5º, L XXIII da 

Constituição Federal 

 

Quanto às custas judiciais na ação popular, o artigo 5º, LXXIII, da CF, 

assim prescreve:  

 

... qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

 

Estas custas judiciais devem ser tomadas como taxas, tendo em vista 

que a condição acima citada está vinculada a determinada atuação estatal, 

qual seja, um serviço público específico e divisível, mais especificadamente, 

uma prestação de jurisdição, beneficiando o autor que propõe ação popular 

não em benefício próprio, mas, sim, em prol de toda a coletividade. 
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2.7.2.5. Imunidade de taxa prevista no artigo 5º, L XXVII da 

Constituição Federal  

 

Quanto às custas judiciais do “habeas data” e do “habeas corpus”, o 

artigo 5º, LXXVII, da CF, assim prescreve: “são gratuitas as ações de "habeas-

corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício 

da cidadania”. 

 

Não há necessidade de complementar declarando o que já está prescrito 

em nosso texto constitucional. Apenas quando se tratar de outros atos 

necessários ao exercício da cidadania é que podemos mencionar a 

necessidade de lei complementar estipulando os requisitos a serem cumpridos 

pelos destinatários do benefício em comento. 

 

A imunidade tributária deste inciso tem como objetivo preservar os 

direito fundamentais, quais sejam, a liberdade de locomoção e o devido 

conhecimento de determinadas informações pessoais. 

 

 

2.7.2.6. Imunidade de taxa prevista no artigo 226, §1º da 

Constituição Federal  

 

O artigo 226, §1º da CF, assim prescreve: “Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. §1º O casamento é civil, e 

gratuita a celebração”. 

 

O objetivo desta norma imunizante é a proteção da família, aqui 

entendida como base da sociedade. 
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2.7.2.7. Imunidades de taxa prevista no artigo 230,  §2º da 

Constituição Federal  

 

O artigo prescreve: “Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos”. 

 

Esta imunidade da taxa viabiliza a gratuidade do transporte coletivo 

urbano a todos os idosos maiores de sessenta e cinco anos. 

 

Regina Helena Costa74 destaca que este é  

 

Mais um exemplo de imunidade mista, porquanto conferida apenas aos 

maiores de sessenta e cinco anos (elemento subjetivo) e à vista da 

prestação de serviço público de transporte coletivo urbano (elemento 

objetivo). Também reveste-se de caráter político, pois vem densificar o 

direito ao amparo dos idosos, constitucionalmente assegurado como 

dever de família, da sociedade e do Estado (art. 230, caput). 

 

 

2.7.3. Contribuições 

 

2.7.3.1. Imunidade das contribuições para a segurid ade social das 

entidades beneficentes de assistência social, previ sta no art. 195, II, §7º, 

da Constituição Federal  

  

Art. 195, II, §7º, da CF: “São isentas de contribuição para a seguridade 

social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às 

exigências estabelecidas em lei”. 

 

Trata-se de uma imunidade condicionada, pois, para gozarem do 

beneficio concedido pela regra imunizante, as entidades têm que atender às 

exigências estabelecidas em lei complementar. 

 

                                                 
74 Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 2006, p. 217. 
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2.7.3.2. Imunidades dos proventos de aposentadoria e pensão a 

contribuição para o custeio da previdência social  

 

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:  

(...) 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 

incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 

regime geral de previdência social de que trata o art. 201;  

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 

geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a  

(...) 

 

Como se vê, a norma imunizante afasta a possibilidade de exigência de 

contribuição para a seguridade social sobre aposentadoria e pensão 

concedidas pelo regime geral de previdência social. 

 

 

2.7.3.3. Imunidades da contribuição de intervenção do domínio 

econômico, relativo às receitas oriundas de operaçõ es de exportação, 

conforme art. 149, §2º, inciso I, da CF  

 

O artigo 149, §2º, inciso II, da CF, é transcrito a seguir: 

 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 

sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 

categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 

atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 
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150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 

contribuições a que alude o dispositivo. 

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de 

que trata o caput deste artigo:  

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; 

 

Esta imunidade tem como objetivo afastar a possibilidade de exigência 

das aludidas contribuições sobre as receitas decorrentes de exportação75. 

Logo, parece que o termo há de ser entendido em sentido amplo, abrangendo 

também as bases de cálculo no faturamento e no lucro, conforme disposto no 

artigo 195, I, “a” e “c”. 

 

 

 

 

 

                                                 
75 COSTA, Regina Helena, Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 2006, p. 
227. 
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CAPÍTULO 3: O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA NA S 

IMUNIDADES 

 

3.1. Notas gerais do princípio da legalidade 

 

Neste capítulo, analisaremos especificamente o princípio da legalidade, 

como objetivo de relacioná-lo com a imunidade. Todavia, cabe ressaltar que, 

além desse princípio, sempre devemos observar todos os demais princípios 

constitucionais tributários. 

 

Sem adentrar na discussão sobre o conceito de princípio, partiremos da 

definição de princípios como proposições prescritivas, ou seja, enunciados 

prescritivos, normas jurídicas em sentido amplo, pois pertencem ao 

ordenamento jurídico. Os princípios são normas jurídicas em sentido lato, pois 

são significações (proposições) de enunciados. 

 

O princípio da legalidade está expresso na Constituição Federal em seu 

artigo 5º, inciso II: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”.  

 

Desta forma, para que tenhamos a obediência do particular a um 

determinado comportamento, ou de se abster da prática deste, faz-se 

necessária a instituição de lei que discipline a conduta. Na hipótese de referida 

conduta ser disciplinada por outra espécie normativa, p. ex., um ato 

administrativo, tal espécie é inidônea para tanto76 

 

A interpretação deste princípio, expresso de forma genérica no art. 5º, II, 

e de forma específica no art. 150, I, ambos da Magna Carta, implica dizer que, 

se surgirem deveres ou obrigações por meio de outro veículo introdutor de 

normas que não seja a lei, então esse veículo violou o princípio da legalidade 

perante o sistema. Trata-se, portanto, o princípio da legalidade de um limite 

objetivo, por ser de fácil verificação. 
                                                 
76 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 56. 
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Este princípio garante o Estado Democrático de Direito, pois só a lei é o 

veículo introdutor de normas competentes para prescrever direitos, deveres ou 

obrigações ao cidadão. Trata-se de uma efetiva garantia ao cidadão, que, 

constante do rol de garantias do art. 5º, está protegido por cláusula pétrea77. 

 

No entendimento do legislador constituinte, mencionadas garantias, em 

que pese previstas de modo genérico no art. 5º e seus incisos, podendo ainda 

ser encontradas em outros dispositivos constitucionais, devem ser explicitadas 

no campo tributário, para conferir plenitude de segurança ao contribuinte, caso 

contrário, os princípios e imunidades seriam insuficientes às garantias 

decorrentes das imunidades e dos princípios específicos. 

 

 

3.2. Princípio da legalidade no âmbito do direito t ributário 

  

O princípio da legalidade é consagrado por nossa Constituição como um 

dos princípios mais importantes do ordenamento jurídico. Neste contexto, 

entenderemos por lei o resultado do processo legislativo, de competência única 

e exclusiva do Poder Legislativo. Em face disto, Roque Antonio Carrazza78 

preceitua que “no Estado de Direito, o Legislativo detém exclusividade de editar 

normas jurídicas que fazem nascer, para todas as pessoas, deveres e 

obrigações, que lhes restringem ou condicionam a liberdade”, porque o 

fundamento do princípio da legalidade está na soberania popular, prescrita no 

parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal, onde prescreve que “todo 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. Deste modo, reiteramos que 

somente a lei, como expressão da vontade geral exercida pelos representantes 

do povo em assembleia legislativa, é que tem o poder de cercear a liberdade e 

a propriedade. 

 

                                                 
77 Cláusulas pétreas ou intangíveis, ou ainda núcleo irreformável, consistem  na vedação de alteração do 
texto constitucional de forma a abolir ou tendentes a abolir as matérias constantes do §4º do art. 60 da 
Constituição Federal de 1988.  
78 Curso de direito constitucional tributário. 2009, p. 240.  
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O princípio da legalidade expresso no art. 5º, inciso II, da Constituição, 

por si só, é suficiente para proteger os direitos e garantias dos cidadãos contra 

as arbitrariedades. No entanto, tratando-se de matéria tributária, o legislador 

estipulou de forma específica, no art. 150, inciso I, da Constituição Federal:  

 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: I – exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça.” 

 

 

Ao contribuinte está assegurado o direito de apenas ser compelido a 

pagar tributo ou outro dever que se manifeste de forma pecuniária, desde que 

uma lei assim o determine. Ou seja, se houver um aumento ou uma imposição 

de tributo ou algum dever por outro veículo introdutor que não a lei, então essa 

norma introdutora, bem como a norma introduzida por ele, é inválida perante o 

ordenamento jurídico. Apenas a lei pode disciplinar questões sobre a criação e 

aumento de tributos, sendo esta lei formal, conforme analisaremos no item 

seguinte. Este princípio é reforçado em matéria tributária para vedar o abuso 

dos governantes nas instituições e aumentos de tributos para a arrecadação de 

recursos.  

 

 

3.3. Princípio da reserva da lei formal 

 

Direito tributário é ramo do direito positivo que estuda a tributação. É um 

conjunto de normas válidas, lato sensu (enunciados prescritivos), que cuida da 

instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. 

 

Vale ressaltar que a divisão do direito em ramos é meramente didática, 

para reduzir a complexidade e focalizar o estudo em uma unidade, pois todo 

conhecimento cientifico pressupõe um método de aproximação ao objeto. O 

sistema do direito positivo é uno e indivisível, qualquer critério de distinção é 

realizado de maneira simplesmente didática a fim de reduzir a complexidade, 

mas não de cindir ou fazer incidir direitos. 
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Alberto Xavier79 leciona que  

 

o direito tributário é de todos os ramos do Direito aquele em que a 

segurança jurídica assume a sua maior intensidade possível e é por 

isso que nele o princípio da legalidade se configura como uma reserva 

absoluta da lei formal.  

 

O princípio da legalidade no âmbito do direito tributário assume uma 

relevância maior que em outras áreas jurídicas, a exigir a lei formal para 

introdução de novas normas tributárias, a fim de realizar os ideais de 

segurança e justiça. 

 

A expressão “reserva de lei formal” implica a vinculação indissociável do 

instrumento normativo emanado do Poder Legislativo, como o comando 

prescritivo de condutas (dever-ser), introduzindo no sistema por órgão com 

competência constitucional para tal e com a representatividade do titular do 

poder – o povo. 

 

Consoante aduzido anteriormente, entendemos que, nos termos do art. 

150, I, da CF, a instituição e a majoração de tributos somente pode ser feita por 

lei em seu sentido material e formal, ou seja, apenas a lei, com o comando 

prescritivo (material), introduzida no ordenamento e observando o órgão o 

procedimento previsto para sua validade (formal), poderá instituir deveres, 

obrigações e direitos na esfera tributária. Neste sentido, preceitua Alberto 

Xavier80: 

  

O princípio da legalidade no Estado de Direito não é já, pois, mera 

emanação de uma ideia de autotributação, de livre consentimento dos 

impostos, antes passa a ser encarado por uma nova perspectiva, 

segundo a qual a lei formal é o único meio possível de expressão da 

justiça material. Dito por outras palavras: o princípio da legalidade 

                                                 
79 Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. 1978, p. 44 
80 Idem. 1978, p. 11.  
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tributária é o instrumento, único válido para o Estado de Direito, de 

revelação e garantia da justiça tributária. 

 

 

Quando se fala em reserva da lei para a disciplina do tributo, está-se a 

reclamar lei material e lei formal. A legalidade tributária não se contenta com a 

simples existência do comando abstrato, geral e impessoal (reserva de lei 

material); mas quer também que seja o comando formulado por órgão titular de 

função legislativa (reserva de lei formal)81.  

 

Pelo princípio da reserva de lei formal, ou estrita legalidade tributária, por 

conseguinte, tem-se a garantia de que nenhum tributo será instituído, nem 

aumentado, exceto por meio de lei, como garantia constitucional assegurada 

ao contribuinte. Portanto, o legislador constituinte traçou expressamente o 

princípio da estrita legalidade ou princípio da reserva de lei formal em matéria 

tributária, tendo em vista a importância da regulação da conduta do Estado 

nessa atividade de tributação, por demais invasivas da esfera de direitos do 

contribuinte, impedindo-se tal invasão por instrumentos de hierarquia inferior à 

lei (em sentido lato), em geral, atos baixados pelo Poder Executivo, aqui 

designados de atos infralegais ou instrumentos secundários.  

 

 

3.4. Instrumentos Introdutórios de Normas Tributári as no ordenamento 

jurídico 

 

A Constituição Federal, ao prescrever que ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, refere-se à lei 

em seu sentido amplo. Deste modo, Paulo de Barros Carvalho82, ao explicar a 

lei em sua acepção ampla, descreve-a como um instrumento primário de 

introdução de normas no direito.  Assim expõe citado autor: 

 

                                                 
81 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 2008, p. 112.    
82 Curso de direito tributário. 2008, p. 57. 
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... a lei e os estatutos normativos que têm vigor de lei são os únicos 

veículos credenciados a promover o ingresso de regras inaugurais no 

universo jurídico brasileiro, pelo que as designamos por instrumentos 

primários. Todos os demais diplomas regradores da conduta humana, 

no Brasil, têm sua juridicidade condicionada as disposições legais, que 

emanem preceitos, quer gerais e abstratos, quer individuais e 

concretos. São, por isso mesmo, considerados instrumentos 

secundários ou derivados, não apresentando, por si só, a força 

vinculante que é capaz de alterar as estruturas do mundo jurídico-

positivo.  

 

Portanto, todos os atos infralegais que ultrapassarem seus limites 

fixados pelas leis serão ilegais e deverão ser expulsos do sistema. 

 

Passaremos a descrever a classificação dos instrumentos introdutórios, 

a qual é aplicada ao sistema jurídico como um todo, principalmente nas 

relações tributárias e servirá para identificar o tipo de instrumento apropriado 

para regulamentar as imunidades condicionas e prescrever os deveres 

instrumentais nas imunidades incondicionadas. 

 

 

3.4.1. Instrumentos Primários 

 

O instrumento primário é a lei, em sentido amplo, pois esta é o único 

veículo credenciado a promover o ingresso de regras inaugurais no mundo 

jurídico, quais sejam: 

 

a) Lei constitucional – sobrepõe-se aos demais veículos introdutórios de 

normas. Ela traz os limites, permissões, princípios, que servem como diretrizes 

supremas para o exercício da competência da União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios e determina quais tributos poderão ser instituídos por estes entes 

políticos. 
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b) Lei complementar – só versa sobre matérias especificadas na 

Constituição Federal. Possui um quórum de aprovação qualificado (maioria 

absoluta nas duas casas do Congresso). Em matéria tributária, a lei 

complementar prescreve muitas intervenções, entre as quais constam: 

expedição de normas gerais – art. 146, III; instituição na competência residual 

da União – art. 154, I; instituição dos empréstimos compulsórios – art. 148, I e 

II; situações especiais previstas no art. 155, §1º, III ‘a’ e ‘b’, do imposto sobre 

herança e doação – art. 155, I; exclusão dos produtos semielaborados das 

imunidades, expresso no art. 155, X, ‘a’; estatuto sobre ICMS – art. 155, XII, ‘a’ 

a ‘g’; definição do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) – art. 155, 

II (art. 156, III) e fixação de suas alíquotas máximas e mínimas podendo excluir 

sua incidência de serviços exportados para o exterior; regulação das formas e 

condições de incentivos, isenções e benefícios fiscais concedidos ou 

revogados – art. 156, §3º, I a III. 

 

Observe-se que o CTN (Código Tributário Nacional) foi recepcionado 

pela Constituição Federal com status de lei complementar, pelo motivo de ferir 

matéria reservada, exclusivamente, a esse tipo de ato legislativo. 

 

c) Lei ordinária – pode ser editada pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. É também um veículo introdutor a veicular preceitos relativos à 

regra matriz de incidência dos tributos, ou seja, estabelece a descrição de um 

fato e prescreve o comportamento obrigatório de um sujeito, formando uma 

relação jurídica. A lei ordinária é uma linguagem técnica que cria tributos, 

prescrevendo os critérios da hipótese material, espacial, temporal e do 

consequente, além dos critérios pessoal e quantitativo. Além disso, cabe ainda 

à lei ordinária preceituar os deveres instrumentais ou formais. 

 

d) Lei delegada – é uma exceção à regra, pois a regra geral é que as leis 

são editadas pelo Poder Legislativo, mas há casos previstos na Constituição 

Federal em que ela pode ser delegada. Um deles é que as leis poderão ser 

elaboradas pelo Presidente da República, que solicita a delegação ao 

Congresso Nacional – artigo 68 –, especificando o seu conteúdo – artigo 68, § 
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2º. Esta delegação é conhecida como extremo corporis. Há varias matérias 

indelegáveis, como, por exemplo, as leis complementares. 

 

e) Medidas provisórias – estatuto previsto no artigo 62 da Constituição 

Federal de 1988, sua edição é privativa do Presidente da República, que a 

expede nos casos de relevância e urgência, entrando em vigor imediatamente 

quando publicada. Tem força de lei ordinária e, ao ser editada, é enviada à 

apreciação do Congresso Nacional. A medida provisória é valida por 60 dias, 

podendo ser prorrogada uma vez por igual prazo (art. 62 §§ 3º e 7º), dentro do 

qual o Congresso Nacional deverá ter encerrado sua votação nas duas casas, 

transformando-a em lei, sob pena de ela perder sua eficácia desde sua edição. 

 

f) Decreto Legislativo – exclusivo do Congresso Nacional, está no 

mesmo nível da lei ordinária. É aprovado por maioria simples, não tem sanção 

presidencial, sendo promulgado pelo Presidente do Congresso, que o manda 

publicar. É o veículo introdutor dos tratados e convenções internacionais e 

convênios interestaduais e transforma-os em normas válidas.  

 

g) Resoluções – estatuto aprovado por maioria simples, tanto no 

Congresso Nacional como no Senado. Tem status de lei ordinária. Em matéria 

tributária, o Senado, por meio de resolução, fixará alíquotas máximas e 

mínimas do ITCMD (art. 155, §1º, IV); fixará alíquotas aplicáveis ao ICMS (art. 

155, §2º, IV); e fixará alíquotas máximas e mínimas do ICMS nas operações 

internas (art. 155, §2º, V, ‘b’). 

 

 

 

3.4.2. Os Instrumentos Secundários 

 

Seguindo o entendimento de Paulo de Barros Carvalho83, os 

instrumentos secundários são todos os atos normativos que estão 

subordinados à lei. Estes não obrigam os particulares, pois são direcionados 

                                                 
83 Curso de direito tributário. 2008, p. 75. 
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aos funcionários públicos, devendo ser obedecidos não propriamente em 

decorrência do seu conteúdo, mas por obra da lei que determina que sejam 

observados os mandamentos superiores da Administração. 

 

Os instrumentos secundários ou derivados são os demais diplomas, 

condicionados à lei, reguladores de conduta humana. Dentre eles podemos 

destacar:  

 

a) Decretos Regulamentares: de competência privativa dos chefes dos 

poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a 

função de auxiliar a fiel execução das leis. O decreto não pode reduzir ou 

ampliar o conteúdo da lei a que está vinculado, por isto, é considerado um 

instrumento secundário de introdução de regra tributárias. 

 

Paulo de Barros Carvalho ainda destaca que  

 

“o chefe do Poder Executivo somente está autorizado a expedir decreto 

regulamentar quando a lei não for auto-executável e, obviamente, em 

matéria que lhe cumpra disciplinar, o que significa reconhecer o 

descabimento jurídico da regulamentação de leis civis, processuais, 

penais, etc (...)”84; 

 

b) Instituições Ministeriais: previstas no artigo 85, inciso II da 

Constituição Federal, como o objetivo de dar aos Ministros de Estados 

competência para promover a execução das leis, decretos e regulamentos que 

digam respeito às atividades de sua pasta. São veículos úteis a produzir no 

ordenamento jurídico regras jurídicas de nível secundário, fazendo possível a 

aplicação efetiva das leis e dos decretos regulamentares e assegurando a 

uniformidade da ação administrativa85;  

 

                                                 
84 Idem, p. 76. 
85 Idem, p. 76. 
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c) Circulares: têm como objetivo a ordenação uniforme do serviço 

administrativo. Válidas apenas aos setores específicos, destinam-se a orientar 

determinados agentes cometidos a atribuições especiais86;  

 

d) Portarias: são regras gerais ou individuais que o superior edita para 

serem observadas por seus subalternos. 

 

Paulo de Barros Carvalho alerta bem que os Ministros de Estados, ao 

invés de utilizarem as instruções ministeriais expressamente mencionadas no 

texto da Constituição, utilizem-se das portarias para realizarem importantes 

mandamentos de leis ou decretos regulamentares, para execução das leis87;  

 

e) Ordens de Serviço: “são autorizações ou estipulações concretas, mas 

para um determinado tipo de serviço a ser desempenhado por um ou mais 

agentes, especialmente credenciado para tal”88;  

 

f) Outros Atos Normativos Estabelecidos pela Autoridade Administrativa: 

como o caso do parecer normativo, na esfera federal, que consiste em um 

entendimento do poder público federal de agentes especializados sobre 

matérias tributárias submetidas a sua apreciação. 

 

Estes instrumentos secundários não se prestam a disciplinar os deveres 

instrumentais, uma vez que não obrigam os particulares. Os deveres 

instrumentais somente podem ser instituídos pelos instrumentos primários e, 

em geral, pela lei ordinária. 

 

 

3.5. O Princípio da reserva da lei formal no Código  Tributário Nacional 

 

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 97, prescreve sobre o 

princípio da legalidade nos seguintes termos: 

                                                 
86 Idem, p. 77. 
87 Idem, p. 77. 
88 Ibidem. 
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Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos 

arte. 21,26, 39, 57 e 65; 

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 

ressalvado disposto no inciso l do § 3° do art. 52,  e do seu sujeito 

passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 

ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias 

a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 

tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. 

§ 1° Equipara-se à majoração do tributo a modificaç ão da sua base de 

cálculo,que importe em torná-lo mais oneroso. 

§ 2° Não constitui majoração de tributo, para os fi ns do disposto no 

inciso II  este artigo, a atualização do valor monetário da respectiva 

base de cálculo. 

 

Sabemos que o Código Tributário Nacional surgiu como a lei ordinária nº 

5.172/66, na vigência da ordem constitucional anterior. Todavia, foi 

recepcionado pela nossa atual Constituição, com status de lei complementar de 

aplicação em todo o território nacional. A Constituição Federal, em seu artigo 

146, inciso III, determina à lei complementar estabelecer normas gerais em 

matéria de legislaçao tributária. Tudo o quanto aqui se expôs sobre o princípio 

da legalidade em nível constitucional há de se ter por também verdadeiro às 

hipóteses prescritas nos incisos e parágrafos desse artigo do Código Tributário 

Nacional89. 

                                                 
89 A discussão das teorias dicotômicas e tricotômicas surgiu com a redação trazida pela superada 
Constituição de 1967, art. 19, § 1º, com as duas vertentes interpretativas importantes, fomentadas na 
experiência jurídica de então, cada uma delas, a seu modo, cercada de seriíssimas implicações, que iam 
desde os triviais efeitos práticos, provocados pela incidência dos gravames, até o debate de elevados 
princípios constitucionais. 
 O dispositivo estava assim redigido: Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito 
tributário, disporá sobre conflitos de competência nessa matéria entre União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios e regulará as limitações constitucionais ao poder de tributar. 
 A corrente tricotômica defendia que caberia a lei complementar: a) emitir normas gerais de 
direito tributário; b) dispor sobre conflitos de competência, nessa matéria, entre a União, os Estados, o 
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Desta forma, como visto, o conceito de lei a que se refere o caput é a lei 

na acepção estrita, ou seja, em sentido material e formal. Para tanto, os 

dispositivos normativos que tratem do aumento ou instituição de tributos, 

definindo fatos jurídicos tributários (critério objetivo) na descrição do 

antecedente, prescrevendo no consequente todos os elementos necessários à 

identificação da relação jurídica que se há de instalar a partir da realização do 

antecedente (sujeito passivo - critério subjetivo), alíquota e base de cálculo 

(critério quantitativo e critérios espacial e temporal) devem ser rigorosamente 

estabelecidos pelo legislador ordinário. Ou seja, a lei deve descrever a regra 

matriz de incidência tributária e a regra matriz dos deveres instrumentais em 

todos os seus aspectos. E lei é o instrumento de competência do Poder 

Legislativo – relembremos! – como único poder legitimado pelo povo para a 

constrição de seus direitos. 

 

Note-se que o legislador deixou consignado no inciso V do dispositivo 

em tela a necessidade de lei também para a imposição de penalidades pelo 

descumprimento das prescrições legais, ou seja, também as penalidades 

devem ser prescritas pelo legislador do instrumento normativo denominado lei 

em sentido estrito – neste caso, a lei ordinária ou complementar. 

 

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 10790, dispõe acerca do 

processo de interpretação e integração do sistema jurídico tributário. No artigo 

                                                                                                                                               
Distrito Federal e os Municípios; e c) regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Já a 
corrente dicotômica defendia que caberia a lei complementar: veicular normas gerais de direito tributário. 
Estas, por seu turno, exerciam duas funções: dispor sobre conflitos de competência entre as entidades 
tributantes e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Portanto, cabia a lei complementar 
estabelecer normas gerais de direito tributário para dispor sobre conflitos de competência, nessa matéria, 
entre as entidades tributantes, bem como regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 
 Com o artigo 146, inciso III da CF de 1988, não restou a menor dúvida de que cabe a lei 
complementar estabelecer normas gerais de direito tributário; dispor sobre conflitos de competência; e 
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.  
90 Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo. 
90 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV - a equidade. 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. 
§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. 
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108, prevê as formas de aplicação da legislação tributária, na ausência de lei 

expressa – entre elas, no inciso I, a analogia. Entretanto, em seu parágrafo 

primeiro, deixa consignado expressamente que o uso da analogia91 não poderá 

resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Tal disposição vem a 

atender a disposição constitucional pela observância do princípio da legalidade, 

reforçado pelo seu sentido de tipicidade. 

 

Paulo Ayres Barreto92 completa que  

 

A função legislativa, em matéria tributária, deverá ser integralmente 

exercida pelo Poder Legislativo, não cabendo cogitar-se de nenhuma 

hipótese de delegação ao Executivo, sendo-lhe defeso promover a 

integração da norma tributária. O tipo tributário é fechado, não se 

admitindo ainda que qualquer espécie de integração de cunho 

analógico.  

 

 

Portanto, a competência para criar obrigações ou deveres aos 

particulares somente foi outorgada pelo texto constitucional, e utilizar a 

analogia para suprir a tarefa legislativa constitui-se em lesão ao princípio da 

legalidade. 

 

 

3.6. O conceito de legislação tributária para o Cód igo Tributário Nacional 

 

O Código Tributário Nacional disciplina o sistema tributário nacional e 

institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios93. 

 

Ao conceituar legislação tributária, o art. 96 do CTN dispõe:  
                                                 
91 CARVALHO, Cristiano. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2005, p. 910, diz que a 
“Analogia é uma forma de raciocínio ou de argumento que parte da observação empírica dos fatos de 
forma a identificar semelhanças comuns entre os objetos ou eventos do mundo”.   
92 Imposto sobre a renda e preços de transferência. 2001, p. 43.  
93 As normas gerais de direito tributário, conforme já tratado no item anterior, nos termos do inciso III, 
art. 146 da CF, são estabelecidas por lei complementar. O CTN foi recepcionado pela CF/88 com status 
de lei complementar.  
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A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as 

convenções internacionais, os decretos e as normas complementares 

que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a 

eles pertinentes.  

 

 

Não diferencia os instrumentos primários dos instrumentos secundários 

e ainda os iguala a entidades que não podem ser tidas como instrumento 

introdutório de normas. Desta forma, em observância ao rigor mínimo e 

coerência que o sistema deve apresentar, não podemos concordar com este 

conceito, pois, excetuando-se as leis, decretos, as normas complementares, os 

atos normativos das autoridades administrativas e as decisões administrativas 

a que a lei atribui eficácia normativa, que são ou instrumentos introdutórios 

primários ou secundários, todos os demais (tratados internacionais94, 

convênios celebrados entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal) não 

têm força jurídica vinculante e não integram, assim, o complexo normativo. 

 

 

3.7. Normas gerais de direito tributário na estrutu ra do Código Tributário 

Nacional 

 

Esse intróito quer suavizar a gravidade com que venhamos a nos deter 

na questão das normas gerais de direito tributário, em face da sistematização 

promovida pelo Código Tributário Nacional. 

 

Abrindo a Lei n. 5.172/66 encontraremos, logo no seu art. 1º, a seguinte 

afirmação:  

 

Esta lei regula (...) o sistema tributário nacional e estabelece (...) as 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação 

complementar, supletiva ou regulamentar.  

                                                 
94 O tratado internacional só terá força de lei ordinária após recepcionado ao sistema.  
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O interprete desavisado realizando um juízo de valor apressado, poderá 

se deparar com a seguinte indagação: se as normas gerais de direito tributário 

não pertencem ao sistema tributário nacional, a que sistema pertencerão então. 

 

Surpreendido novamente, continuando sua leitura do Código Tributário 

Nacional, verá que este é dividido em dois livros, o primeiro relacionado ao 

Sistema Tributário Nacional, e o segundo, vejam só relacionado às normas 

Gerais de Direto Tributário. 

 

Quem sabe seja esse um dos exemplos mais sugestivos acerca da 

despreocupação do político, que joga, irrefletidamente, normas para o interior 

do ordenamento, alheio ao significado orgânico que nele possa representar a 

edição de tais regras. E o sistema resiste, com todos os pesares, mantendo-se 

inclinado à racionalidade. 

 

Para suplantarmos situações desse jaez é que fizemos inserir a 

advertência de que não devemos esperar do legislador a edificação de um 

sistema logicamente bem construído, harmônico e cheio de sentido integrativo, 

quando a composição dos parlamentos é profundamente heterogênea, em 

termos culturais, intelectuais, sociais, ideológicos e políticos. Essa tarefa difícil 

está reservada, única e exclusivamente, ao cientista, munido de seu 

instrumental epistemológico e animado para descrever o direito positivo nas 

articulações da sua intimidade constitutiva, transformando a multiplicidade 

caótica de normas numa construção congruente e cósmica. 

 

À margem do problema de ter sido esse o real objetivo do político que 

editou tais regras, as normas gerais de direito tributário pertencem ao sistema 

tributário nacional, subordinando-se ao seu regime jurídico-constitucional e 

arrancando dele todas as projeções e efeitos capazes de irradiar. Afigura-se 

como um capítulo de enorme influência no desdobramento do sistema, para 

assegurar e implementar princípios capitais firmados no patamar da 

Constituição. Bastaria para confirmar essa importância o rol de temas que sob 

tal rubrica são versados pelo Código Tributário, ao desenvolver e aprofundar 
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institutos, categorias e formas indispensáveis ao manejo do tributo. É nesse 

Livro Segundo que a Lei n. 5.172/66 desceu aos pormenores que tangem a 

incidência, prescrevendo as consequências peculiares ligadas ao impacto 

tributário. 

 

Podemos afirmar, que o Código Tributário Nacional assegura o 

funcionamento do sistema, quer introduzindo preceitos que regulem as 

limitações constitucionais ao poder de tributar, ou dispondo sobre os conflitos 

de competência entre as pessoas políticas, ou mesmo disciplinando matérias 

que o constituinte entendeu merecedora de cuidados especiais, com o objetivo 

de dar uniformidade e harmonia ao ordenamento como um todo.95 

 

 

3.8. Interpretação dicotômica e tricotômica 

 

Esta discussão entre as teorias dicotômicas e tricotômicas surgiu com a 

redação trazida pela superada Constituição de 1967, art. 19, § 1º, com as duas 

vertentes interpretativas importantes, fomentadas na experiência jurídica de 

então, cada uma delas, a seu modo, cercada de seriíssimas implicações, que 

iam desde os triviais efeitos práticos, provocados pela incidência dos 

gravames, até o debate de elevados princípios constitucionais.  

 

O dispositivo estava assim redigido: 

 

Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, 

disporá sobre conflitos de competência nessa matéria entre União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios e regulará as limitações 

constitucionais ao poder de tributar. 

 

  

A linha tradicional de nossos tributaristas, de formação ortodoxa, 

apegada à leitura pura e simples do arranjo textual do preceptivo, erigiu seu 

                                                 
95 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008, p. 
221 
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entendimento procurando respeitar todas as cláusulas, à letra, sem vislumbrar 

o cabimento de quaisquer outras ponderações alheias à estrutura linguística do 

comando. Dessa maneira, encetou processo hermenêutico, de cunho 

estritamente literal, para chegar à inferência de que a lei complementar, citada 

no art. 19, § 1º, manifestava três distintas funções: a) emitir normas gerais de 

direito tributário; b) dispor sobre conflitos de competência, nessa matéria, entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e c) regular as 

limitações constitucionais ao poder de tributar. 

 

Trilhando raciocínio diferente, outra facção doutrinária menos numerosa, 

mas edificada sobre os alicerces de abalizadas opiniões científicas, veio 

prosperando, enriquecida, cada vez mais, com valiosas contribuições de novos 

adeptos. Não se limitando à feição gramatical do texto, buscava, antes de tudo, 

analisá-lo em confronto com as grandes diretrizes do sistema, para obter uma 

compreensão que pretendia ser coerente e harmônica. O produto desse 

trabalho exegético contestava a afirmação da corrente tradicional e, 

desapegado aos símbolos linguísticos do artigo, promoveu exame sistemático 

que invocava a primazia da Federação e da autonomia dos Municípios, para 

atingir os seguintes resultados: a lei complementar do art. 19, § 1º, da 

Constituição anterior, tinha uma única finalidade: veicular normas gerais de 

direito tributário. Estas, por seu turno, exerciam duas funções: dispor sobre 

conflitos de competência entre as entidades tributantes e regular as limitações 

constitucionais ao poder de tributar. 

 

Portanto, cabia a lei complementar estabelecer normas gerais de direito 

tributário para dispor sobre conflitos de competência, nessa matéria, entre as 

entidades tributantes, bem como regular as limitações constitucionais ao poder 

de tributar. 

 

As consequências teóricas e práticas resultantes dessa interpretação 

seriam as seguintes: 1ª) À lei complementar, enunciada no art. 19 § 1º, da 

Constituição Federal de 1967, caberia a única função de ser o veículo 

introdutório das normas gerais de direito tributário; 2ª) Estas, por sua vez, 

ficariam circunscritas a dois objetivos rigorosamente determinados: a) dispor 
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sobre conflitos de competência entre as entidades tributantes; e b) regular as 

limitações constitucionais ao poder de tributar; 3ª) Como decorrência imediata 

dos tópicos anteriores, a expressão normas gerais de direito tributário ganharia 

conteúdo jurídico definido; 4ª) Ficaria assegurada a integridade dos princípios 

da Federação e da autonomia dos Municípios e, por extensão, sua resultante 

imediata: o postulado da isonomia das pessoas políticas de direito 

constitucional interno; 5ª) Nenhum detrimento adviria ao sistema, porquanto 

tais pessoas poderiam exercer, naturalmente, as competências que a 

Constituição lhes dera e, nas áreas duvidosas, onde houvesse perigo de 

irromper conflitos, o mecanismo da lei complementar seria acionado, 

mantendo-se, assim, a rigidez da discriminação que o constituinte planejou. 

Paralelamente, a mesma espécie normativa continuaria regulando as 

limitações constitucionais ao poder de tributar. 

 

 

3.9. A previsão do art. 146 da constituição vigente  

 

Após considerações como essas, de natureza regressiva, que já 

pertencem ao arquivo histórico do direito nacional, impõe-se, como 

reivindicação inafastável da proposta dogmática, que examinemos o teor do 

que foi preceituado no art. 146 da Constituição de 5 de outubro de 1988. Afinal 

de contas, o ponto de partida do trabalho cognoscitivo, para a Ciência do 

Direito em sentido estrito, é o texto jurídico-normativo válido, recolhido hic et 

nunc. 

 

O mencionado art. 146, com seus três incisos, repartindo-se o último 

também em três alíneas, não representa menos do que a confirmação cabal do 

que predicara a chamada escola bem comportada do Direito Tributário 

brasileiro. Se nele não pudermos divisar o tino do político arguto, do legislador 

atento às proporções e à magnitude do sistema jurídico positivo, uma coisa 

ficou suficientemente clara: é o subproduto de um trabalho de pressão política, 

exercida sobre a Comissão de Tributos da Constituinte de 1988, e que surtiu 

efeitos admiráveis, porque busca reproduzir fielmente a mensagem doutrinária 

sustentada com tanta veemência. 
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Seja como for, estatui o art. 146 da Constituição Federal de 1988 que 

cabe à lei complementar três funções: 1ª) dispor sobre conflitos de 

competências entre as entidades tributantes; 2ª) regular as limitações 

constitucionais ao poder de tributar; e 3ª) estabelecer normas gerais em 

matéria de legislação tributária. Abre aqui o constituinte as três alíneas do 

inciso III, em tom de esclarecimento, para proclamar que, além das normas 

gerais propriamente ditas, a lei complementar estaria habilitada a reger, com 

especificidade: a) a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 

relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos 

geradores, das bases de cálculo e dos contribuintes; e b) obrigação, crédito, 

prescrição e decadência tributários. 

 

Em poucas palavras, preceituou o legislador constitucional que toda a 

matéria da legislação tributária está contida no âmbito de competência da lei 

complementar. Aquilo que não cair na vala explícita da sua “especialidade” 

caberá, certamente, no domínio da implicitude de sua “generalidade”. Que 

assunto poderia escapar de poderes tão amplos? Eis aí o aplicador do direito 

novamente atônito! Pensará: como é excêntrico o legislador da Constituição! 

Demora-se por delinear, pleno de cuidados, as faixas de competência da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, de entremeio, torna 

tudo aquilo supérfluo, na medida em que põe nas mãos do legislador 

complementar a iniciativa de regrar os mesmos assuntos, fazendo-o pelo 

gênero ou por algumas espécies que lhe aprouve consignar, esquecendo-se de 

que as eleitas, como as demais espécies, estão contidas no conjunto que 

representa o gênero96. 

 

Qual a compreensão que devemos ter do papel a ser cumprido pelas 

normas gerais de direito tributário, no novo sistema? 

 

O primeiro passo é saber quais são as tão faladas normas gerais de 

direito tributário. E a resposta vem depressa: são aquelas que dispõem sobre 

                                                 
96 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 2008. 
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conflitos de competência entre as entidades tributantes e também as que 

regulam as limitações constitucionais ao poder de tributar. Pronto: o conteúdo 

está firmado. Quanto mais não seja, indica, denotativamente, o campo material, 

fixando-lhe limites. E como fica a dicção constitucional, que despendeu tanto 

verbo para dizer algo bem mais amplo? Perde-se no âmago de rotunda 

formulação pleonástica, que nada acrescenta. Vejamos: pode o legislador 

complementar, invocando a disposição do art. 146, III, a, definir um tributo e 

suas espécies? Sim, desde que seja para dispor sobre conflitos de 

competência. Ser-lhe-á possível mexer no fato gerador, na base de cálculo e 

nos contribuintes de determinado imposto? Novamente sim, no pressuposto de 

que o faça para dispor sobre conflitos. E quanto à obrigação, lançamento, 

crédito, prescrição e decadência tributários? Igualmente, na condição de 

satisfazer àquela finalidade primordial97. 

 

Com tal interpretação, daremos sentido à expressão “normas gerais de 

direito tributário”, prestigiaremos a Federação, a autonomia dos Municípios e o 

princípio da isonomia das pessoas políticas de direito constitucional interno, 

além de não desprezar, pela coima de contraditórias, as palavras 

extravagantes do citado art. 146, III, “a” e “b”, que passam a engrossar o 

contingente das redundâncias tão comuns no desempenho da atividade 

legislativa. 

 

 

3.10. Imunidade condicionada e a função da lei comp lementar 

 

Tratamos acima da corrente dicotômica e tricotômica em torno das 

normas gerais de direito tributário e adotamos a corrente tricotômica, todavia, 

mesmo aos que são adeptos da corrente dicotômica, ambas têm um ponto em 

comum, qual seja, ser função privativa da lei complementar dispor sobre 

conflito de competência, bem como a de regular as limitações constitucionais 

ao poder de tributar. 

 

                                                 
97 Ibidem. 
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Assim, a imunidade tributária limita o poder de tributar, e, em se tratando 

de imunidade condicionada, que necessita de regulamentação 

infraconstitucional para disciplinar o devido gozo dos benefícios da não 

oneração fiscal, só pode ser regulada pela lei complementar.  

 

Toda imunidade é uma limitação ao poder de tributar, e as limitações ao 

poder de tributar no sistema da Constituição vigente são reguladas por lei 

complementar. Assim era também na Carta anterior. 

 

Estamos diante da regulamentação de comportamentos intersubjetivos, 

apresentando-se desta forma os deveres instrumentais como norma de 

conduta, que devem respeito ao princípio da legalidade. 

 

No que se refere à espécie legislativa responsável por introduzir no 

sistema jurídico um dever instrumental, diríamos que a lei ordinária seria a 

responsável por tal mister.  

 

No entanto, quando estamos diante de imunidade tributária condicional, 

que determina deveres instrumentais ao sujeito passivo, como condição 

necessária para fruição do direito subjetivo da não tributação, surge uma 

exceção à regra, que determina a introdução do dever instrumental por meio de 

legislação complementar. 

 

Mizabel Derzi, responsável pela atualização da obra de Aliomar Baleeiro, 

afirma que: 

 

“À luz da Constituição de 1988, não resta dúvida de que somente lei 

complementar da União pode cumprir os ditames do art. 150, VI, c, por 

força do que estabelece o art. 146, II (...) Não se deve sustentar mais a 

tese de que a lei ordinária possa cumprir o papel de regular as 

imunidades por que: 

• A Constituição em vigor é expressa ao exigir a edição de lei 

complementar, no seu art. 146, supra citado; 
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• A imunidade não pode ser regulada por lei ordinária da pessoa 

estatal competente para tributar, uma vez que os interesses 

arrecadatórios de tais entes levariam à frustração da própria 

imunidade.”98 

 

Assim, os requisitos autorizadores para o aproveitamento da imunidade 

tributária condicional, considerando a interpretação sistemática do art. 150, VI, 

c, e art. 146, II, da Constituição Federal, devem ser introduzidos por meio de lei 

complementar. 

                                                 
98 Baleeiro, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. p. 316 
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CAPÍTULO 4. DOS DEVERES INSTRUMENTAIS NAS IMUNIDADE S 

 

4.1. Notas introdutórias 

  

Restou definido no capítulo 2, imunidade como um conjunto de normas 

jurídicas de estrutura que estabelecem, por meio do modal deôntico proibido, 

que os entes tributantes venham a expedir regras instituidoras de tributos. Ou 

seja, a norma de imunidade integra a norma de competência tributária que 

proíbe a instituições de determinados tributos a alguns beneficiários, conforme 

determinação da Constituição Federal. 

 

Desta forma, os entes tributantes só estão autorizados a instituir normas 

de fiscalização do benefício da imunidade, quais sejam as normas que regulam 

os deveres instrumentais, observando sempre os princípios constitucionais e 

demais regras do sistema jurídico brasileiro. 

 

   

4.2. Obrigação acessória ou deveres instrumentais 

 

Antes de adentramos nos deveres instrumentais, é necessário 

discorrermos um pouco a respeito das obrigações acessórias ou deveres 

instrumentais. 

 

As obrigações acessórias visam fornecer ao fisco o material necessário 

para identificar a ocorrência do fato imponível e fixar o tributo devido. 

 

Parte da doutrina vem defendendo que as chamadas obrigações 

acessórias não seriam obrigações, nem acessórias. Seriam, na verdade, uma 

relação jurídica secundária, de caráter administrativo, fundamentada no poder 

de polícia estatal. 
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Geraldo Ataliba99 entende que as obrigações acessórias seriam deveres 

jurídicos, que trazem a idéia de função administrativa do poder de polícia 

própria do estado, deixando muito claro que referidos deveres jurídicos não 

geral obrigações acessórias. 

 

Não podemos considerar as obrigações acessórias como obrigações, 

devido à ausência de patrimonialidade, ou seja, o vínculo econômico que deve 

existir subjacente às obrigações de dar, fazer ou não fazer. 

 

Deste modo, as obrigações acessórias não teriam este liame, pois, o 

que a lei impõe são meros deveres administrativos que visam evidenciar o 

recolhimento dos tributos devidos, além de permitir a exata quantificação do 

quanto devido. 

 

Neste sentido, preceitua Paulo de Barros Carvalho100:  

 

(...) as relações jurídicas secundárias, que muitas vezes são 

simultâneas à obrigação tributária, mas que nada tem de similaridade 

com o vínculo obrigacional, são meros deveres de direito administrativo, 

não atendendo quer ao requisito da transitoriedade, quer ao do 

conteúdo econômico (...). Ademais é destituído de caráter patrimonial. 

  

Acrescenta ainda que  

 

não poderia o legislador tributário denominar de obrigação acessória os 

deveres de fazer ou não fazer, sem cunho pecuniário (como escriturar 

livros, emitir documentos, tolerar fiscalizações, prestar declarações, 

etc.) uma vez que a estimabilidade patrimonial é essencial às 

obrigações propriamente ditas, mas meros deveres formais.101  

 

                                                 
99 Ataliba, Geraldo. Apontamento de Ciências das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1969. p. 303-304. 
100 Revista de direito público, 1971, p. 384.  
101 Carvalho, Paulo de Barros. Obrigações tributárias, in Comentário ao Código Tributário Nacional. 
1977, p. 124-25.  
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No mesmo sentido é o posicionamento de Marco Aurélio Greco102:  

 

... as obrigações são o vínculo jurídico pelo qual o credor pode exigir do 

devedor um certo comportamento. Tem cunho patrimonial e caráter 

transitório. Patrimonialidade é a possibilidade de avaliação ou de 

transformação em valores numéricos do conteúdo de uma prestação. 

Transitoriedade é a vocação para desaparecer que tem o vínculo, uma 

vez executado o comportamento. Só teremos obrigação se 

encontramos todos os elementos reunidos; caso contrário, tratar-se à de 

outro instituto.  

 

 

Paulo de Barros Carvalho103 defende que a denominação mais 

adequada seria a de deveres instrumentais ou formais. Lembra que, além da 

patrimonialidade (a priori inexistente nos deveres instrumentais), outra 

característica das obrigações em geral, também faltante nos deveres 

instrumentais, seria a temporalidade, já que a obrigação nasce com evidente 

vocação de ser extinta.  

 

Em posição diversa, Souto Maior Borges104 aponta que a concepção de 

obrigação na teoria geral do direito nem sempre corresponderá a sua definição 

no direito posto, e que toda obrigação acessória, ainda que indiretamente, 

possui conteúdo patrimonial, devido aos custos para sua efetivação pelo sujeito 

passivo. 

 

Já para Ives Gandra da Silva Martins105, os deveres instrumentais são, 

sim, obrigações (de fazer ou não fazer), mas não de natureza tributária. Ou 

seja, seriam obrigações de natureza administrativa, com o propósito de 

evidenciar a existência da verdadeira obrigação tributária, que seria somente a 

                                                 
102 Caderno de direito tributário, RDP, 22, 1972, p.344.  
103 Relação jurídica tributária e as impropriamente chamadas obrigações acessórias.1971, p. 381-86, 
sobre o requisito da transitoriedade das obrigações, o autor reviu seu entendimento posteriormente, 
fixando somente como necessária a característica da patrimonialidade em teoria da norma tributária, p. 
150-51. 
104 Socorro da obrigação tributária: Nova abordagem epistemológica. In tratado de direito constitucional 
tributário. 2005, p. 65-84.    
105 Teoria da imposição tributária. 1998, p. 98.  
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principal. Neste sentido, haveria a chamada dicotomia da obrigação tributária: a 

principal, com evidente teor patrimonial; e a acessória, sem este conteúdo. 

 

Em crítica a estes entendimentos, Hugo de Brito Machado106 tenta 

justificar a dicção do Código Tributário Nacional, afirmando que a  

 

... crítica não é procedente. É fruto de uma visão privatista, inteiramente 

inadmissível em face do Código Tributário Nacional, em cujo contexto o 

adjetivo acessória, que qualifica essas obrigações, tem sentido 

inteiramente distinto daquele do Direito Privado. (...) em Direito 

Tributário, as obrigações acessórias não precisam existir se não 

existissem as obrigações principais. São acessórias, pois, neste 

sentido. 

 

 

Aires Barreto e Paulo Ayres Barreto107, ao tratarem do tema, quando 

relatam o cumprimento das obrigações acessórias, descrevem que: 

 

...No entanto, a imunidade – que dispensa o cumprimento da obrigação 

principal, isto é, o pagamento dos tributos referidos no art. 150, VI, “c” 

da Constituição Federal – não implica a liberação do cumprimento dos 

deveres instrumentais. 

 

 

A pretensa qualificação de “acessórias”, nos termos do CTN, 

simplesmente visa expressar a existência destes deveres como um ônus 

instrumental imposto ao sujeito passivo de modo a garantir à fiscalização meios 

para certificar-se do cumprimento das ditas “obrigações principais”, ou seja, o 

recolhimento de tributos e penalidades. Não é, de fato, terminologia das mais 

felizes, pois induz o intérprete a erro. 

 

 

                                                 
106 Curso de direito tributário. 2008, p. 88-89. 
107 Barreto, Aires. Imunidades tributárias: limitações constitucionais ao poder de tributar. Aires Barreto, 
Paulo Ayres Barreto – 2ª Ed. – São Paulo. Dialética, 2001. p. 50. 
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 4.3. Deveres instrumentais  

 

Adotaremos a terminologia “deveres instrumentais” para as chamadas 

obrigações acessórias, pois, conforme já analisado, as obrigações acessórias 

não são nem obrigações e nem acessórias.  

 

Paulo de Barros Carvalho108 conceitua os chamados deveres 

instrumentais como sendo os elos concebidos visando o aparecimento de 

deveres jurídicos, que os súditos do Estado (que é o Sujeito ativo, ou o Fisco), 

têm a obrigação de respeitar, no sentido de imprimir efeitos práticos à 

percepção dos tributos. Em suas palavras:  

 

São liames concebidos para produzirem o aparecimento dos deveres 

jurídicos, que os súditos do Estado hão de observar, no sentido de 

imprimir efeitos práticos à percepção dos tributos. É dever de todos 

prestar informações ao poder público, executando certos atos e 

tomando determinadas providências de interesse geral, para que a 

disciplina do relacionamento comunitário e a administração da ordem 

pública ganhem dimensões reais concretas. Nessa direção, o 

cumprimento de incontáveis deveres é exigido de todas as pessoas, no 

plano sanitário, urbanístico, agrário, de trânsito, etc., e também, no que 

entende com a atividade tributante que o Estado exerce. 

 

 

Exceto a obrigação de levar certa quantia em dinheiro aos cofres 

públicos advinda da relação jurídica tributária em sentido estrito, que, por sua 

vez, consiste no vínculo estabelecido entre o sujeito ativo (o Fisco) e o sujeito 

passivo (o contribuinte), acarretando, por conseguinte, um direito subjetivo ao 

Estado-Administração e dever jurídico ao contribuinte, todos os demais deveres 

impostos a esse mesmo sujeito passivo, defronte ao tributo instituído, com a 

inerente característica da impossibilidade de mensuração econômica, de cunho 

administrativo, devem se entendidos como deveres instrumentais. 

 

                                                 
108 Curso de direito tributário. 2008, p. 804.  
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É por meio dos deveres instrumentais que o Estado consegue fazer o 

controle, no que tange à observação do cumprimento das obrigações inerentes 

à instituição dos gravames fiscais. Como exemplos, temos: a expedição de 

notas fiscais, a prestação de informações, a emissão de faturas, a escrituração 

de livros, o registro do papel imune, que é o que nos interessa, dentre outros. 

 

O objetivo principal de tais deveres é viabilizar ao sujeito Ativo (o Fisco) 

a verificação do devido ou não cumprimento da chamada obrigação tributária. 

Tais deveres são, portanto, regras constituídas com a finalidade de controlar a 

ocorrência dos fatos jurídicos tributários; são medidas necessárias ao controle 

da ação de tributar, dirigidas diretamente à conduta dos contribuintes, impondo-

lhes deveres de tomar certas medidas destinadas a possibilitar à Administração 

controlar o cumprimento das obrigações tributárias. No caso das imunidades, a 

função do dever instrumental é fiscalizar se tal benefício está sendo gozado a 

quem de direito.  

 

Assim, todo contribuinte, na posição de sujeito passivo da relação 

jurídica tributária, beneficiado pela imunidade, não está desobrigado do 

cumprimento dos deveres instrumentais, decorrentes que são da obrigação 

principal imune, ou dela consequente, e referidos deveres apresentam 

existência própria, autônoma, em face da obrigação principal. Em outras 

palavras, os deveres instrumentais, advindos ou não da obrigação principal, 

não estão, de maneira alguma, dispensados, mesmo porque referidas 

exigências em nada amesquinham ou diminuem o pleno gozo dos benefícios 

adquiridos. 

 

Logo, determinado beneficiário imune continua tendo o dever de prestar 

os deveres instrumentais, vez que esta é a ferramenta do Estado no controle 

do fiel cumprimento da norma jurídica tributária da imunidade. 

 

Roque Antonio Carrazza leciona que, 

 

As pessoas beneficiadas por imunidades tributárias nem por isso se 

desobrigam de cumprir deveres instrumentais tributários (obrigações 
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acessórias). Noutros termos, as imunidades não dispensam o 

cumprimento dos deveres instrumentais dependentes da obrigação 

principal (imune), ou dela conseqüentes. 

Só para reavivarmos nossa memória, a relação jurídica tributária refere-

se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária 

principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou 

negativos) que a viabilizam. 

Pois bem, as imunidades são restritas à obrigação tributária principal; 

não os deveres instrumentais tributários a ela concernentes. Segue-se, 

assim, que uma entidade imune pode perfeitamente ser compelida pela 

lei a escriturar livros, emitir faturas, fornecer declarações etc.109 

 

 

Deste modo, os deveres instrumentais regulam a atuação do contribuinte 

e são tidos como normas de conduta, enquanto as normas imunizantes, que 

disciplinam a atuação dos legisladores das unidades federativas, são normas 

de estrutura. 

 

Portanto, os deveres instrumentais cumprem um importante papel não 

só na implantação do tributo como também na sua fiscalização. Por se tratar de 

um dever de fazer ou não fazer, a sua observância depende de documentação, 

em linguagem competente, de tudo o que diz respeito ao tributo. 

 

A causa geradora dos deveres instrumentais é a lei, conforme veremos 

no próximo item. Assim, ocorrida a situação descrita na norma, nasce o dever 

de fazer, não fazer ou tolerar, sem cunho pecuniário. 

 

 

 

4.4. O Princípio da legalidade nos deveres instrume ntais  

  

Conforme visto no capítulo anterior, o princípio da legalidade é 

consagrado por nossa Constituição como um dos princípios mais importantes 

                                                 
109 Curso de direito constitucional tributário. 2009, p. 811/812 
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do ordenamento jurídico. Conforme aduzido anteriormente, ninguém é obrigado 

a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. Aplicando 

este entendimento ao art. 113 do CTN110, obrigação ou um dever, no seu 

sentido técnico mais amplo, somente pode ser criado mediante lei. De fato, 

entendemos que todas as obrigações tributárias ou deveres instrumentais 

somente podem ser criados por lei. Deste modo, os atos infralegais não podem 

servir de veículo de tais deveres. 

 

O Código Tributário Nacional, ao prescrever sobre os deveres 

instrumentais, dispõe, em seu §2º do artigo 113, que a obrigação acessória 

decorre de legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou 

negativas, nela prescritas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos. Segundo o CTN, a obrigação acessória decorre de legislação 

tributária, compreendendo nesta as leis, tratados e convenções internacionais, 

os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, 

sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Não podemos concordar 

com este conceito, pois fixamos o entendimento de que o sistema jurídico é 

conjunto harmônico, ordenado e unitário de elementos reunidos em torno de 

um conceito fundamental. Assim, ao interpretarmos este dispositivo com a 

Constituição, temos que prevalece unicamente aquilo que condiz com a lei.  

 

Portanto, os deveres instrumentais devem ser instituídos por lei 

(complementar ou ordinária) e por decretos legislativos que aprovem tratados 

internacionais. Ou seja, diante do princípio da legalidade genérica prevista no 

art. 5º, inciso II, combinado com a leitura do art. 150, inciso I, ambos da 

Constituição Federal, dentro da necessária interpretação sistemática do direito, 

consistindo as obrigações em prestações positivas ou negativas (fazer ou não 

fazer algo), só podem ser introduzidas validamente no sistema jurídico por 

meio de lei. Neste sentido leciona Roque Antonio Carrazza111:  

 

                                                 
110 Utilizaremos a expressão “deveres instrumentais” no lugar de “obrigação acessória”, conforme 
explicado no capítulo II.  
111 Curso de direito constitucional tributário. 2008, p. 336. 
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... não é só o tributo (obrigação tributária) que se submete ao princípio 

da legalidade. Os deveres instrumentais tributários (que a doutrina 

tradicional, seguindo nas sendas do CTN, chama, impropriamente, de 

obrigações acessórias) também a ele se subsumem (...) a lei é 

entendida, nesse passo, em sentido lato, agasalhado não só a emanada 

do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras 

Municipais e da Câmara Legislativa (lei strito sensu), como, também, as 

leis delegadas e as medidas provisórias, desde que, é claro, sejam 

editadas em obediência ao processo de elaboração que o código 

supremo houver por bem traçar. 

 

 

Paulo de Barros Carvalho112 ressalta que cabe à lei ordinária preceituar 

os deveres instrumentais ou formais, impropriamente conhecidos como 

obrigações acessórias, que propiciam a operatividade prática e funcional do 

tributo. De nada adiantaria construir o legislador a regra padrão de incidência, 

determinando a compostura da figura típica, se não dispusesse acerca dos 

meios adequados e idôneos de acompanhar seu aparecimento no mundo 

factual, permitindo aos interessados na relação o controle do nascimento, da 

vida e da extinção das obrigações tributárias. Para isso é que existem os 

deveres formais ou instrumentais, os quais tanto contribuintes quanto não 

contribuintes estão compelidos a observar, tornando possível o exato 

conhecimento das particularidades que cercam os vínculos atinentes aos 

tributos. No entanto, como implicam fazer ou não fazer alguma coisa, somente 

à lei pode instituí-los, e essa lei quase sempre é ordinária.     

 

Seguindo o mesmo entendimento, Celso Ribeiro Bastos113 preceitua: 

 

... a obrigação acessória constitui uma obrigação positiva ou negativa 

(de fazer ou não fazer), que só pode ser imposta mediante previsão 

legal. Sendo de natureza tributária, só se torna legítima a obrigação que 

resultar da lei. O poder público não poderá instituí-la por meio de 

decreto, se a seu respeito nada dispõe a lei específica. Será 

                                                 
112 Curso de direito tributário. 2008, p. 63.  
113 Comentários ao código tributário nacional. 1998, p. 147.  
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inconstitucional a criação de obrigação acessória por meio de resolução 

ou qualquer ato normativo. 

 

Mizabel de Abreu Machado Derzi114 também afirma: 

 

O fato gerador da obrigação acessória também decorre de lei. A lei cria 

os deveres acessórios, em seus contornos básicos, e remete ao 

regulamento a pormenorização de tais deveres. Mas eles são e devem 

estar antes plasmados, modelados e enformados na própria lei.    

 

Em sentido contrário, Leandro Paulsen115, em comentário ao §2º do 

artigo 113 do CTN, dispõe:  

 

As obrigações acessórias não limitam a liberdade do contribuinte, 

tampouco operam ingerência sobre o seu patrimônio. Constituem 

deveres formais, inerentes à regulamentação das questões 

operacionais relativas à tributação. Não há, assim, a necessidade de lei 

em sentido estrito para o estabelecimento de cada obrigação acessória. 

     

Por fim, entendemos que há necessidade de lei ordinária e/ou 

complementar que preceitue os deveres instrumentais, pois a Medida 

Provisória só se efetiva após sua conversão em lei; do contrário, não é veículo 

introdutor de deveres instrumentais no ordenamento jurídico, porque o CTN 

não rompeu com o princípio fundamental da legalidade ao dizer que o fato 

gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da 

legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure 

obrigação principal, conforme o disposto no artigo 115 do CTN. O Código 

apenas reconhece que existe margem de discricionariedade para que, dentro 

dos limites da lei, o regulamento e demais atos administrativos normativos 

explicitem a própria lei, viabilizando a sua fiel execução. 

 

 

                                                 
114 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 1998, p.709-710.  
115 Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 2007, p. 
853. 
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4.5. O princípio da estrita legalidade tributária p ara regulamentação dos 

deveres instrumentais nas imunidades incondicionada s  

 

Anteriormente, fixamos a premissa de que as imunidades 

incondicionadas não poderão ser objeto de normatização por meio de leis 

infraconstitucionais. Somente as imunidades condicionadas poderão ser objeto 

de normatização infraconstitucional, e é a isto que se refere a sua aplicação e 

gozo da imunidade, conforme visto no capitulo 2. 

 

 Com relação aos deveres instrumentais, tanto nas imunidades 

condicionas quanto nas incondicionadas, há o cumprimento dos deveres 

instrumentais, porque sua função é fiscalizar se o beneficiário da imunidade 

preenche todos os requisitos determinados pela Constituição – no caso das 

imunidades incondicionadas – ou da lei complementar – no caso das 

imunidades condicionadas. 

 

Porém, o objeto no trabalho é exatamente o que se refere à 

regulamentação dos deveres instrumentais, mesmo nos casos das imunidades 

incondicionadas. Sabemos que se trata de uma norma de aplicabilidade plena 

e imediata, ou seja, independe de qualquer outra norma para sua execução. 

 

Todavia, nossa pergunta é: como o ente tributante irá fiscalizar se uma 

pessoa que se diz beneficiária de determinada imunidade incondicionada se 

enquadra ou não nos requisitos determinados na Constituição? Sabemos que 

os deveres instrumentais têm com objetivo principal viabilizar ao sujeito Ativo (o 

Fisco), a verificação do fiel cumprimento da prestação tributária.  

 

Os deveres instrumentais são regras constituídas com a finalidade de 

controlar a ocorrência dos fatos jurídicos tributários. São medidas necessárias 

ao controle da ação de tributar, dirigidas diretamente à conduta dos 

contribuintes, impondo-lhes deveres de tomar certas medidas destinadas a 

possibilitar à Administração controlar o cumprimento das obrigações tributárias. 

Todavia, no campo da norma de imunidade, a instituição de deveres 

institucionais tem como objetivo controlar que o gozo da imunidade 
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incondicionada se aplique exatamente conforme determinado na Constituição 

Federal.  

 

Desta forma, entendemos que, mesmo nas hipóteses de imunidades 

incondicionadas, devem-se cumprir os deveres instrumentais, conforme 

disposto no parágrafo único do artigo 194 do CTN.116 

 

Portanto, entendemos que há necessidade de lei que preceitue os 

deveres instrumentais das imunidades incondicionadas, tendo em vista o 

princípio da estrita legalidade tributária, não podendo ser feito por outro meio,  

porque o CTN, ao dizer que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer 

situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção 

de ato que não configure obrigação principal, o disposto no artigo 113 do CTN 

não rompeu com o princípio fundamental da legalidade, apenas reconhece que 

existe margem de discricionariedade para que, dentro dos limites da lei, o 

regulamento e demais atos administrativos normativos explicitem a própria lei, 

viabilizando a sua fiel execução. 

 

A expressão “legislação tributária”, definida pelo próprio CTN no artigo 

96, nomeia em primeiro lugar a lei, como ato próprio do poder legislativo, 

devendo, assim, submeter os atos normativos do executivo. 

                                                 
116 “Art. 194: A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou 
especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competências e os poderes das 
autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. 
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, 
contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal”. 
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CAPÍTULO 5: OS DEVERES INSTRUMENTAIS NAS IMUNIDADES  

INCONDICIONADAS 

 

5.1 Notas introdutórias 

 

Fixamos a premissa de que somente as imunidades condicionadas 

poderão ser objeto de normatização infraconstitucional. 

 

No que se refere às imunidades incondicionadas, já devidamente 

prescritas na Constituição, é autorizado ao ente tributante apenas e nada mais 

que a instituição de deveres institucionais destinados a fiscalizar o gozo da 

imunidade, porque os deveres instrumentais são regras constituídas com a 

finalidade de controlar a ocorrência não só dos fatos jurídicos tributários mas 

também das demais normas jurídicas, ou seja, são medidas necessárias ao 

controle da ação de tributar, dirigidas diretamente à conduta dos contribuintes, 

impondo-lhes deveres de tomar certas medidas destinadas a possibilitar à 

Administração controlar o cumprimento das obrigações tributárias.  

 

Todavia, no que se refere às imunidades tributárias incondicionadas, os 

deveres instrumentais têm como função exclusiva de fiscalização. E o seu 

descumprimento gera sanções de multas e até mesmo a perda da imunidade 

tributária. 

 

Analisaremos a relação dos deveres instrumentais com as normas de 

imunidade.  

 

 

5.2. A imunidade tributária incondicionada e os dev eres instrumentais 

 

Partimos do entendimento de que os deveres instrumentais regulam a 

atuação do contribuinte e são tidos como normas de conduta. Enquanto as 

normas imunizantes, que disciplinam a atuação dos legisladores das unidades 

federativas, são normas de estrutura. 
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É por meio dos deveres instrumentais que o Estado consegue fazer o 

controle, no que tange à observação do cumprimento das obrigações inerentes 

à instituição dos gravames fiscais. Como exemplo, temos: a expedição de 

notas fiscais, a prestação de informações, a emissão de faturas, a escrituração 

de livros, o registro do papel imune, que é o que nos interessa, dentre outros. 

 

O objetivo principal de tais deveres é viabilizar ao sujeito Ativo Fisco a 

verificação do devido ou não cumprimento da chamada obrigação tributária. 

São eles regras constituídas com a finalidade de controlar a ocorrência dos 

fatos jurídicos tributários, assim como são medidas necessárias ao controle da 

ação de tributar, dirigidas diretamente à conduta dos contribuintes, impondo-

lhes deveres de tomar certas medidas destinadas a possibilitar à Administração 

controlar o cumprimento das obrigações tributárias.  

 

Assim, todo contribuinte, na posição de sujeito passivo da relação 

jurídica tributária, beneficiado pela imunidade, não está desobrigado do 

cumprimento dos deveres instrumentais, decorrentes da obrigação principal 

imune, ou dela consequente, e referidos deveres apresentam existência 

própria, autônoma, em face da obrigação principal. Em outras palavras, os 

deveres instrumentais advindos da obrigação principal não estão, de maneira 

alguma, dispensados, mesmo porque referidas exigências em nada 

amesquinham ou diminuem o pleno gozo dos benefícios adquiridos. 

 

Logo, determinado sujeito Passivo imune continua tendo o dever de 

prestar os deveres instrumentais, vez que esta é a ferramenta do Estado no 

controle do fiel cumprimento da obrigação tributária. 

 

Dentre as imunidades incondicionadas analisadas no capítulo 2, 

passaremos ao estudo da imunidade dos livros, jornais, periódicos e, em 

especial, o papel destinado a sua impressão. 
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5.3. Caso prático: Imunidade dos livros, jornais e periódicos e o papel 

destinado a sua impressão 

 

Inicialmente, esta imunidade era restrita apenas ao papel destinado 

exclusivamente à impressão de jornais, livros e periódicos – conforme a 

Constituição de 1946, em seu artigo 31, V “c”. Foi somente a Constituição de 

1967, em seu artigo 20, II, “d”, que, além de manter a imunidade do papel 

destinado à sua impressão, estendeu a exoneração tributária aos livros, jornais 

e periódicos117.    

 

Conforme já dito no capítulo 2, o objetivo desta imunidade  

 
é prestigiar os valores de liberdade de comunicação, liberdade de 

manifestação do pensamento, a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica, visando o acesso à informação e à difusão da cultura 

e da educação, bem como o direito exclusivo dos autores de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros no 

tempo que a lei fixar (art. 5º, IV, IX, XIV, e XXVII, 205, 215 e 220)118. 

 

 

Mizabel Derzi e Sacha Calmon Navarro Coêlho119 destacam: a proteção 

do papel, insumo básico dos objetos sob proteção, contra a incidência de 

impostos excessivos ou impostos aduaneiros, que poderiam encarecer 

drasticamente essa matéria prima; a defesa do livro, do jornal e do periódico 

contra a tributação desestimulada, extrafiscal, destinada a encarecer o produto, 

reduzindo-lhe drasticamente a circulação; e a meta da neutralidade da 

imunidade, de tal forma que ela não resulte em delimitação dos grupos de 

informação economicamente mais fracos. 

 

A imunidade conferida aos livros, jornais, periódicos e papel destinado à 

sua impressão é incondicionada e reveste-se de natureza objetiva. Desta 

                                                 
117 COSTA. Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 2006, 
p.186. 
118 Ibidem. 
119 A imunidade dos jornais no estado democrático de direito, p. 208.  
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forma, todos estes itens estão livres da cobrança de impostos que recaírem em 

suas operações e prestações. 

 

Tendo em vista sua objetividade, esta imunidade não alcança outros 

tributos que não os impostos que incidiriam sobre os objetos da tutela 

constitucional. Se alargássemos este alcance da imunidade conferida aos 

livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, transformaríamos 

seu caráter objetivo em subjetivo. 

 

Por isto, não concordamos com o posicionamento dos professores Aires 

F. Barreto e Paulo Ayres Barreto120, que defendem:  

 

Não há como infirmar a assertiva de que a proibição constitucional 

abrange aos comportamentos humanos que se refiram à produção de 

livros, de jornais, de periódicos, de qualquer natureza, inclusive sob a 

nova forma de apresentação do livro: em disquete, em CD ROM ou em 

qualquer outro suporte sobre o qual o livro ou o jornal ou periódico se 

revele. 

 
 

Acreditamos, como leciona Roque Carrazza121, que, além da livre 

manifestação de pensamento e do acesso a todos à informação, almeja esta 

benesse garantir a liberdade de comunicação e promover a difusão da cultura e 

a educação do povo. Aqui é importante enfatizar que só há progresso onde 

houver disponibilidade à nação do real acesso à educação, informação e 

cultura. 

 

O objetivo da imunidade tributária, em análise, é, portanto, a proteção, a 

permissão de que as ideias, pensamentos, informações, enfim, a comunicação, 

se propague, fazendo-se fluir naturalmente entre as pessoas, sem encontrar 

barreiras, primordialmente as de natureza tributária. 

 

                                                 
120 Imunidades tributárias: limitações ao poder de tributar, p. 88. 
121 Curso de direito tributário constitucional.2009, p. 689-691.  
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Não nos resta, desta forma, qualquer dúvida de que a imunidade ora 

estudada não pode sofrer restrições e condições, devendo, por conseguinte, 

ser interpretada da maneira mais ampla e irrestrita possível, e não 

vislumbramos a hipótese de colocação de barreiras na possibilidade para uma 

sociedade da difusão da informação, do conhecimento e da cultura. 

 

Se assim fosse (houvesse barreiras), o que se tornaria imune, em 

verdade, seria a própria pessoa jurídica, e, neste caso, as empresas 

jornalísticas, as editoras, as empresas fabricantes do papel para a impressão 

de livros, jornais e periódicos, o vendedor de livros e os autores seriam imunes 

aos impostos, o que não são – tanto que, além dos impostos, são devidas 

também as taxas e contribuições em geral.   

 

 

5.3.1. Imunidade do papel destinado a sua impressão   

 

Deixando de lado a polêmica discussão se a imunidade dos livros, 

jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão se restringe única e 

exclusivamente ao suporte físico livro de papel, ou também se estende ao CD-

Rom, softwares, etc., existe ainda a discussão – que é a que nos interessa – 

segundo a qual a imunidade do papel destinado à impressão de livros, jornais e 

periódicos, se estenderia os insumos utilizados em sua produção.  

 

Entendemos por insumos tudo o que é empregado para a confecção de 

determinado produto, ou seja, seus componentes (matéria-prima, instrumentos, 

mão de obra, etc.). Logo, resta saber, tratando-se do livro tradicional, cuja 

matéria-prima (o papel) já é imune, se a tinta de impressão, os tipos gráficos e 

as máquinas impressoras também são imunes122.  

 

De fato, se a imunidade implica exoneração total do produto, para que 

ela fosse alcançada, seria necessário que atingisse não apenas os insumos 

como também os materiais empregados na fabricação dos insumos e assim 

                                                 
122 COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF, 2006 p. 
192.   
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por diante. Não nos parece que esta opinião tenha bom fundamento. A 

imunidade assim concebida seria impraticável, e a impraticabilidade levaria à 

não-imunidade completa123.  

 

A imunidade é delimitada ao papel destinado à sua impressão, 

abrangendo o produto acabado e sua matéria-prima principal, mas isto não 

significa que os demais insumos também os sejam. 

 

Neste sentido dispõe a jurisprudência do STF, firmando entendimento 

que podem se enquadrar no conceito de papel imune apenas os insumos 

expresso na Constituição Federal, como o papel para impressão, o papel 

fotográfico, o papel telefoto e outros tipos de papel. Conforme ementa: 

 

ICMS. Insumos para composição de jornal. Imunidade tributária. Esta 

Corte já firmou entendimento (a título exemplificativo, nos RREE 

190.761, 174.476, 203.858, 204.234 e 178.863) de que apenas os 

materiais relacionados com o papel, assim, papel fotográfico, inclusive 

para fotocomposição por laser, filmes fotográficos, sensibilizados, não 

impressionados, imagens monocromáticas e papel para telefo, estão 

abrangidos pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, d, da 

Constituição Federal. No caso, trata-se de papéis fotográficos, filmes 

fotográficos e outros papéis para artes gráficas, razão porque o acórdão 

recorrido, por tê-los como abrangidos pela referida imunidade, e, 

portanto, imunes ao ICMS, não divergiu da jurisprudência desta Corte. 

Recurso extraordinário não conhecido”. (STF, RE nº 203.706-1. 1ª 

Turma, relato Min. Moreira Alves, 25/11/97. 

“IMUNIDADES TRIBUTÁRIA. PAPEL. FILMES DESTINADO À 

PRODUÇÃO DE CAPAS DE LIVROS. C.F. art. 150, VI, d. I. Material 

assimilável a papel, utilizado no processo de impressão de livros e que 

se integra no produto final, capas de livros sem capa-dura, está 

abrangido pela imunidade do art. 150, VI, d. Interpretação dos 

precedentes do Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, nos RREE 

174.476/SP, 190.761/SP, Ministro Francisco Rezek e 203.859/SP, 

                                                 
123 COSTA, Alcides Jorge. ICMS, imunidade, direito ao crédito, insumos, 2000, p. 30. 
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204.234/RS, Ministro Mauricio Corrêa. II. R.E conhecido e improvido”. 

(STF, RE 392.221, rel. Min. Carlos Veloso, DJ jun/2004). 

 

 

Este também é o nosso entendimento: se a Constituição restringiu 

expressamente a imunidade dos impostos no papel destinado à sua impressão, 

não poderá o interprete alargar este conceito, incluindo como sendo imunes 

todos os insumos utilizados no processo de produção do livro, pois isto seria 

infindável e inconstitucional. 

 

 

5.3.2. Campo de atuação dos deveres instrumentais: caso concreto 

– imunidade do papel destinado a sua impressão 

 

O papel imune, nos termos da Constituição de 1988, é aquele utilizado 

na impressão de livros e jornais, periódicos de editoras regularmente 

constituídas e registradas, encartes que, podem ser exclusivamente 

publicitários, a serem distribuídos juntamente com o jornal ou periódico e 

publicações que contenham material informativo e publicitário, vedada a 

publicação exclusivamente publicitária. 

 

Além da previsão constitucional expressa no artigo 150, inciso VI, alínea 

“d”, da Constituição Federal de 1988, a Secretaria da Receita Federal, com 

base no artigo 16 da Lei nº 9.779/99124, editou a Instrução Normativa RFB nº 

71/2001, alterada posteriormente pela IN SRF nº 101, de 21-12-2001, bem 

como pela IN SRF nº 134, de 08-02-2002, que dispõem sobre registro especial 

para estabelecimentos que realizem operações com papel destinado à 

impressão de livros, jornais e periódicos, e instituiu a Declaração Especial de 

Informações Relativas ao Controle de Papéis imune. 

 

                                                 
124 “Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos 
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o 
seu cumprimento e o respectivo responsável”. 
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Transcreveremos alguns dispositivos dessa Instrução Normativa nº 71 

de 2001, para melhor analisarmos a questão: 

 

Art. 1º Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas 

jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com 

papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão 

obrigados à inscrição no registro especial instituído pelo art. 1º do 

Decreto-lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, não podendo 

promover o despacho aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a 

comercialização do referido papel sem prévia satisfação dessa 

exigência. 

(...) 

Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas 

ao Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é 

obrigatória para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1º. 

Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia útil 

dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos trimestres 

civis imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante a 

utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF. Parágrafo único. 

A DIF - Papel Imune, relativa ao período de fevereiro a março de 2002, 

poderá, excepcionalmente, ser apresentada até o dia 31 de julho de 

2002.  

Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos 

estabelecidos no artigo anterior, enseja a aplicação da penalidade 

prevista no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-34, de 27 de julho de 

2001. 

 

 

Esta instrução normativa que dispunha sobre o papel imune tratava-se 

de dos chamados deveres instrumentais, que, conforme visto em capítulo 

anterior, têm como objetivo principal viabilizar ao sujeito Ativo Fisco a 

verificação do devido ou não cumprimento da chamada obrigação tributária. 

 

Isto ocorre porque determinado sujeito Passivo, mesmo imune, continua 

tendo a obrigação (como dever) de prestar os deveres instrumentais, vez que 
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esta é a ferramenta do Estado no controle do fiel cumprimento da obrigação 

tributária. 

 

Tais deveres foram instituídos, através das instruções normativas nº 

71/2001, pela Secretaria da Receita Federal com o objetivo de controlar e 

fiscalizar o cumprimento da lei. Desta forma, para que o contribuinte fosse 

beneficiado com a imunidade do papel, era necessário que cumprisse os 

deveres instrumentais, fazendo o registro especial na Secretaria da Receita 

Federal. 

 

Além do registro, a IN SRF nº 71/2001 instituía a Declaração Especial de 

Informações Relativas ao Controle do Papel Imune, assim todos aqueles que 

possuíssem o registro especial estariam obrigados a apresentar a declaração. 

Esta era uma forma de fiscalização, cuja apresentação era obrigatória, mesmo 

que não tivesse havido operação no período. Tal declaração era exigida em 

relação aos fatos ocorridos a partir de 01-02-2002. 

 

Portanto, concluímos que a Instrução Normativa da SRF nº 71/2001 era 

inconstitucional, tanto no que se referia à regulamentação dos deveres 

instrumentais do papel imune, infringindo o princípio da legalidade, quanto, em 

regular em seu artigo 15 a penalidade ao uso indevido do papel imune, uma 

vez que o veículo introdutor competente para regular sobre matérias de 

deveres instrumentais é a lei, e não uma Instrução Normativa. 

 

Da mesma forma, entendemos que era inconstitucional o artigo 16 da 

Lei nº 9.779/99, que delegou competência à Secretaria da Receita Federal, por 

meio de Instrução Normativa, para dispor sobre as obrigações acessórias 

relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, 

inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo 

responsável.  

 

Todavia, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 2009, revogou a 

referida instrução normativa pela IN 976/09, alterada pela IN RFB nº 1.011, de 

23 de fevereiro de 2010; alterada pela IN RFB nº 1.048, de 29 de junho de 
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2010 e alterada pela IN RFB nº 1.153, de 11 de maio de 2011, com o objetivo 

de sanar a inconstitucionalidade ora abordada. 

 

Transcreveremos alguns dispositivos dessa Instrução Normativa nº 

976/09, para melhor analisarmos a questão: 

 

Art. 1º Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas 

jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com 

papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estarão 

obrigados à inscrição no Registro Especial instituído pelo art. 1º da Lei 

nº 11.945, de 4 de junho de 2009, não podendo promover o despacho 

aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a comercialização do referido 

papel sem prévia satisfação dessa exigência. 

§ 1º A concessão do Registro Especial dar-se-á por estabelecimento, de 

acordo com a atividade desenvolvida, e será específico para: 

I - fabricante de papel (FP); 

II - usuário: empresa jornalística ou editora que explore a indústria de 

livro, jornal ou periódicos (UP); 

III - importador (IP); 

IV - distribuidor (DP); e 

V - gráfica: impressor de livros jornais e periódicos, que recebe papel de 

terceiros ou o adquire com imunidade tributária (GP). 

§ 2º Na hipótese de a pessoa jurídica exercer mais de uma atividade 

prevista no § 1º será atribuído Registro Especial a cada atividade. 

§ 3º Não goza de imunidade, o papel destinado à impressão de livros, 

jornais ou periódicos, que contenham, exclusivamente, matéria de 

propaganda comercial. 

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, às operações de 

transferência de papel destinado à impressão de livros, jornais e 

periódicos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. 

 

(...) 

 

Art. 10. As pessoas jurídicas de que trata o art. 1º ficam obrigadas à 

apresentação da DIF-Papel Imune, mesmo quando não houver 

movimentação de estoques e/ou produção no semestre-calendário. 
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(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.011, de 23 de 

fevereiro de 2010) 

Parágrafo único. O controle da comercialização e importação do papel 

imune será efetuado por intermédio da DIF-Papel Imune, nos termos 

desta Instrução Normativa, a partir do ano-calendário 2010. 

 

Art. 11. A DIF-Papel Imune deverá ser apresentada, em meio digital, 

mediante a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela RFB, com 

a seguinte periodicidade: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB 

nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010)  

I - em relação ao primeiro semestre-calendário, até o último dia útil do 

mês de agosto; (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.011, de 23 

de fevereiro de 2010)  

II - em relação ao segundo semestre-calendário, até o último dia útil de 

fevereiro do ano subsequente. (Incluído pela Instrução Normativa RFB 

nº 1.011, de 23 de fevereiro de 2010)  

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se para as declarações 

relativas às operações com papel imune realizadas a partir do ano-

calendário de 2010. (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.011, 

de 23 de fevereiro de 2010) 

 

Art. 12. A não-apresentação da DIF-Papel Imune, nos prazos 

estabelecidos no art. 11, sujeitará a pessoa jurídica às seguintes 

penalidades: 

I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não 

superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com 

papel imune omitidas ou apresentadas de forma inexata ou incompleta; 

e 

II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas 

empresas e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, 

independentemente da sanção prevista no inciso I, se as informações 

não forem apresentadas no prazo estabelecido. 

Parágrafo único. Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de 

qualquer procedimento de ofício, a multa de que trata o inciso II do 

caput será reduzida à metade. [grifos nossos] 
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Esta instrução normativa dispõe sobre os deveres instrumentais do 

papel imune, sanando as inconstitucionalidades da IN 71/01. 

 

Podemos verificar que, mesmo em se tratando de uma imunidade 

incondicionada, há um dever instrumental determinando os requisitos para que 

os beneficiários possam gozar da imunidade. Do contrário, não poderão gozar 

de tal benefício, e, em não os cumprindo, serão penalizados com multa, 

podendo até perder o benefício da imunidade. 

 

Cabe ressaltar que os deveres instrumentais ou qualquer outra norma 

não podem limitar o benefício da imunidade incondicionada, como, por 

exemplo, o do artigo 150, VI, d, da CF, a seguir transcrito: 

 

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: 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

 

 

Todavia, esta está sendo uma das discussões junto ao Supremo 

Tribunal Federal conforme transcrito do RE 202143/RS. 

 

A turma iniciou o julgamento do recurso extraordinário em que se discute 

a abrangência normativa da imunidade tributária a que se refere o art. 150, VI, 

d, da CF (conforme se leu na transcrição acima).  

 

No caso, a União sustenta a exigibilidade dos seguintes impostos: sobre 

circulação de mercadorias – ICMS; sobre produtos industrializados – IPI; e de 

importação – conhecido pela sigla II, mas apenas no despacho aduaneiro de 

peças sobressalentes de equipamentos de preparo e acabamento de chapas 

de impressão off set para jornais. O Min. Menezes Direito, relator, aplicando 

precedentes da Corte no sentido de que as peças sobressalentes para 

equipamentos de impressão de jornais não estão alcançadas pela imunidade 
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prevista no art. 150, VI, d, CF, deu provimento ao recurso. Enfatizou que 

somente os insumos diretos estariam incluídos nessa benesse e que, na 

espécie, tratar-se-ia de equipamento acessório. O Min. Ricardo Lewandowski 

acompanhou o voto do relator. Em divergência, os Ministros Carlos Britto e 

Marco Aurélio, ao conferirem interpretação teleológica ao aludido dispositivo 

constitucional, desproveram o recurso porque, em sua interpretação, a 

imunidade conferida a livros, jornais e periódicos abrangeria todo e qualquer 

insumo ou ferramenta indispensável à edição desses veículos de comunicação. 

Após o adiamento por maioria de votos, a Turma negou provimento ao recurso 

extraordinário, nos termos do voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, Redator 

para o acórdão, vencidos os Senhores Ministros Menezes Direito, Relator, e 

Ricardo Lewandowski. O julgamento deu-se sob a presidência da Senhora 

Ministra Cármen Lúcia – 1ª Turma, 26.4.2011. 

 

Portanto, podemos ver que uma matéria que parecia estar pacificada 

volta sempre a ser discutida perante nossos tribunais.  
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CONCLUSÕES  

 

a) No presente trabalho, ocupamo-nos com o tema da imunidade 

incondicionada e o veículo introdutor dos deveres instrumentais aos 

contribuintes beneficiados pela imunidade. 

 

b) O termo “imunidade tributária” tem plurissignificados, e, neste 

trabalho, definimos imunidade tributária como um conjunto de normas jurídicas 

de estrutura que estabelecem, por meio do modal deôntico proibido, que os 

entes tributantes venham a expedir regras instituidoras de tributos. 

 

c) Quanto à classificação das imunidades, adotamos o critério de 

previsão ou não constitucional para que a lei infraconstitucional estabeleça 

deveres instrumentais condicionantes do nascimento do direito subjetivo 

decorrente do fenômeno imunizante.  

 

d) As imunidades incondicionadas são aquelas que independem de 

qualquer integração de norma infraconstitucional para viabilizá-las; e têm 

eficácia plena. Enquanto as imunidades condicionadas são veiculadas por meio 

de preceitos normativos sujeitos a regulamentação infraconstitucional; deste 

modo, modera a fruição do direito subjetivo de não ser tributado através da 

criação de leis tributárias ao preenchimento de certos requisitos.  

 

e) A imunidade tributária não é restrita aos impostos, alcança a todos os 

tributos.  

 

f) A imunidade e a isenção não se confundem, pois são duas fontes 

normativas distintas, estando uma na Constituição Federal, enquanto a outra é 

fundamentada por leis infraconstitucionais. A norma de imunidade colabora no 

desenho do perfil das competências, ocupando o patamar constitucional e – a 

frise-se! – não trata da fenomenologia da incidência, pois age antes, 

colaborando no contorno das competências, ao passo que a regra isentante 

integra o plano da legislação ordinária, a qual opera como redutora do campo 
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de abrangência dos critérios do antecedente ou consequente da regra matriz 

tributária.  

 

g) A imunidade tributária conferida aos livros, jornais, periódicos e papel 

destinado à sua impressão é incondicionada e reveste-se de natureza objetiva, 

sendo que todos os itens que recaírem em suas operações e prestações estão 

livres da cobrança de impostos. 

 

h) Esta imunidade não alcança outros tributos que não os impostos que 

incidiriam sobre os objetos da tutela constitucional. 

 

i) A imunidade é delimitada ao papel destinado à sua impressão, 

abrangendo o produto acabado e sua matéria-prima principal, o que não 

significa que os demais insumos também o sejam. 

 

j) Os deveres instrumentais são regras constituídas com a finalidade de 

controlar a ocorrência dos fatos jurídicos tributários, são medidas necessárias 

ao controle da ação de tributar, dirigidas diretamente à conduta dos 

contribuintes, impondo-lhes deveres de tomar certas medidas destinadas a 

possibilitar à Administração controlar o cumprimento das obrigações tributárias. 

Já as normas de imunidades se referem ao campo de impositivo das pessoas 

políticas. 

 

k) Por se tratar de um dever que implica um fazer ou não fazer alguma 

coisa, somente a lei pode instituí-los. 

 

l) No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a Instrução Normativa 

SRF nº 976/2009, que dispõe sobre registro especial para estabelecimentos 

que realizem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e 

periódicos, veio substituir a IN SRF nº 71/2001, com o objetivo de sanar toda a 

inconstitucionalidade nesta contida.  

 

m) Por fim, analisamos um recurso extraordinário sobre a abrangência 

da norma de imunidade, matéria que entendemos já pacificada em nosso 
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tribunais, demonstrando que o direito é interpretado e reinterpretado diversas 

vezes, sem um limite. 
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