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RESUMO 

 

 

Partindo de uma análise teórica do instituto da imunidade intergovernamental recíproca, 

na qual são analisados conceitos inerentes ao Direito Tributário, como limitações ao 

poder de tributar, competência tributária e imunidade tributária, torna-se imprescindível 

notar a complexidade do estudo desse benefício constitucional quando relacionado aos 

impostos indiretos, entendidos como aqueles em que há uma transferência do encargo 

financeiro ao contribuinte de fato. A divergência doutrinária sobre a temática trás a tona 

interessante embate tributário, estando, de um lado, os adeptos da vertente formalista, 

capitaneados por Paulo de Barros Carvalho e Hugo de Brito Machado, e, em corrente 

oposta, os defensores da vertente materialista, liderados por Aliomar Baleeiro. Buscou-

se, com este trabalho, uma resposta à problemática do alcance da imunidade mútua aos 

impostos indiretos, após uma análise crítica de cada vertente. Concluiu-se pela 

aplicação da corrente materialista, por causa da valorização dos princípios axiológicos 

que fundamentam a imunidade recíproca, quais sejam, o pacto federativo e a capacidade 

contributiva. 

 

Palavras-chave: Imunidade Intergovernamental Recíproca. Limitação ao Poder de 

Tributar. Impostos Indiretos. Pacto Federativo. Capacidade Contributiva.



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

From a theoretical analysis of the institute of intergovernmental reciprocal immunity, 

which are analyzed concepts inherent in the Tax Law, as constraints on the power to 

tax, tax jurisdiction and tax immunity, it is essential to note the complexity of the study 

of this constitutional benefit as it relates to indirect taxes, defined as those in which 

there is a transfer of financial burden to the taxpayer in fact. The doctrinal divergence 

on the subject brings up interesting shock of ideas, being on the one hand, supporters of 

the formalistic aspect, captained by Paulo de Barros Carvalho and Hugo de Brito 

Machado, and opposing current, the advocates of materialist strand, led by Aliomar 

Baleeiro. Was sought, with this work, an answer to the problem of reaching mutual 

immunity to indirect taxes, after a critical analysis of each proposal. It was concluded by 

applying the materialistic proposal, because the valuation of axiological principles that 

substantiate the reciprocal immunity, namely federal pact and the ability to pay. 

 

Keywords: Intergovernmental Immunity Reciprocal. Limitation on Taxing Power. 

Indirect Taxes. Federative Pact. Contributory Capacity.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 150, inciso VI, alínea “a”, o 

instituto da imunidade intergovernamental recíproca, estabelecendo a vedação aos entes 

federados de instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, uns dos outros. 

Nessa situação, pode-se concluir que a União não poderá cobrar Imposto de 

Renda sobre os recursos financeiros dos Estados, Distrito Federal e Municípios; assim 

como as entidades estaduais não poderão exigir o Imposto sobre Veículo Automotor 

(IPVA) relativo à propriedade de automóvel por parte da União e Municípios; e, por 

fim, não será legítima a cobrança de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU) da União e Estados, por serem proprietários de imóvel em zona urbana. 

Logo, a imunidade mútua busca evitar a constrição tributária por meio de imposto 

entre pessoas políticas, sendo um importante instituto protetor do pacto federativo. 

Apesar de ser uma norma de fácil compreensão, surgiu, quanto a tal espécie de 

limitação constitucional ao poder de tributar, tanto no campo doutrinário, como no 

campo jurisprudencial, uma dúvida em relação ao alcance de tal regra de não incidência 

tributária aos impostos indiretos, entendidos como aqueles em que há repasse do 

encargo econômico para pessoa diversa da do contribuinte ou responsável. 

Em Direito Tributário, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato 

gerador, ou seja, com a efetiva configuração da situação fática definida em lei como 

necessária e suficiente ao surgimento dessa relação obrigacional. Uma vez configurada, 

nasce o dever de pagar o tributo, imputado ao sujeito passivo tributário, classificado 

como contribuinte ou responsável. 

No entanto, em alguns tipos específicos de impostos (IPI, ISS, ICMS, por 

exemplo), o ônus financeiro do pagamento é arcado por outrem, que não o contribuinte 

ou responsável da obrigação tributária. A doutrina denominou tais exações de impostos 

indiretos. 

Pode-se citar o exemplo do ICMS cobrado sobre a circulação de energia elétrica, 

expressamente previsto pela Constituição Federal de 1988. Tal imposto possui como 



8 
 

contribuinte a empresa fornecedora de energia. Porém, o valor de referida exação é 

transferido ao adquirente do bem incorpóreo, inserido no preço do produto. 

Nesse diapasão, deve-se ser analisado o alcance da imunidade recíproca nessas 

espécies de impostos, nos quais o repasse do encargo econômico está presente, sendo o 

Poder Público onerado indiretamente pela exigência do tributo. 

Os entes públicos desempenham importantes funções sociais, quais sejam, a 

administração e governo da própria sociedade, com a finalidade de alcançarem o bem 

comum. Para tanto, necessitam de um suporte patrimonial capaz de lhes proporcionar as 

condições necessárias à execução dos objetivos constitucionais previstos no artigo 3º da 

Carta Magna de 1988. Sendo a imunidade recíproca um dos institutos constitucionais 

que protegem referido patrimônio. 

Consequentemente, é de extrema importância o estudo da norma prevista no 

artigo 150, inciso IV, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que o 

Estado necessita de recursos financeiros para executar suas políticas públicas (segurança 

pública, educação, saúde, etc.), porém, aludidos numerários estatais sofrem diversas 

constrições econômicas, dentre elas, a cobrança indireta de tributos. 

Para alcançar um real entendimento sobre o assunto, seguiram-se procedimentos 

metodológicos condizentes com o desenvolvimento do conhecimento científico, tais 

como: pesquisa bibliográfica, especialmente dos livros indicados nas referências e 

pesquisa na jurisprudência, sempre em vista alcançar-se um melhor entendimento do 

tema e da problemática elaborada, a fim de que se encontre uma solução adequada ao 

impasse jurídico. 

No desenvolvimento, fez-se necessária, para uma melhor compreensão das teorias 

abordadas, uma conceituação prévia de institutos doutrinários do Direito Tributário, 

como o poder de tributar, competência tributária e imunidades tributária, inclusive a 

imunidade intergovernamental recíproca, estudados nos capítulos dois, três e quatro, 

respectivamente. 

Logo em seguida, no capítulo cinco, diferenciam-se os impostos diretos dos 

indiretos, enfrentando-se o dilema entre repercussão econômica e repercussão jurídica 

desses últimos e analisando-se o critério da substituição legal tributária. 
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Por fim, no capítulo seis, relacionou-se a imunidade mútua aos impostos indiretos, 

partindo-se de uma análise doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, abordando-se as 

correntes formalista e materialista de aplicação da imunidade mútua. 

Pretendeu-se, com esse estudo, construir uma base teórica para que se possa 

resolver a problemática da aplicabilidade do instituto da imunidade recíproca nos ditos 

impostos indiretos, que oneram demasiadamente os cofres públicos. 

 

2 O PODER DE TRIBUTAR E SUAS LIMITAÇÕES 

 

Quando um grupo de indivíduos se reune, buscando alcançarem um fim comum, e 

formam uma unidade de vontades, surge o poder social, o qual não se confunde com os 

poderes de cada membro desta organização. Desta forma, todo grupo social (clã, 

família, tribo, Estado, etc.) é um organismo estabelecido por tal poder.1 

Nesse sentido, Miguel Reale define poder como “a expressão de uma unidade 

social que se põe acima dos indivíduos ou de outras unidades sociais particulares: é a 

autoridade a serviço da instituição, ou seja, de algo de objetivo e de superior aos 

homens que o exercem.”2 

Além disso, baseando-se na premissa de que o poder social é inerente à 

organização social e que esta não existe sem o Direito, não se pode imaginar a figura do 

poder sem um ordenamento jurídico que lhe respalde, uma vez que o poder sem Direito 

é tão somente coerção, força. 

De outra forma, possibilita-se sustentar que, como o poder não existe sem o 

Direito, este não se positiva e nem adquire eficácia real sem aquele, resultando tal ideia 

do princípio da complementariedade.3 

O mestre Paulo Bonavides conceitua poder como “energia básica que anima a 

existência de uma comunidade humana num determinado território, conservando-a 

unida, coesa e solidária.”4 

                                                                 
1 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 116. 
2 Ibid., p. 117. 
3 Ibid., p. 118. 
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O Estado, tipo de organização social de pessoas, não está imune ao poder social, 

denominado, neste caso, de poder estatal. Reale afirma que Estado é “a 

institucionalização do poder para a realização do bem comum.”5 

Assim sendo, verifica-se que o objetivo do poder estatal é alcançar o bem comum, 

baseando-se na soberania do Estado, a qual lhe permite utilizar os meios necessários 

para garantir a exclusividade do sistema jurídico de normas e os meios essenciais à 

positivação de tais mandamentos no ordenamento jurídico. 

A Constituição da República Federativa Brasileira, no caput do seu artigo 1º, 

instituiu o Estado Democrático de Direito, no qual todo o poder emana, originalmente, 

do povo, o qual, devido à sua falta de organização, transfere-o ao Estado. O parágrafo 

único do citado dispositivo constitucional, estabelece que o poder será exercido 

diretamente pelo povo ou através dos representantes eleitos. 

O constituinte brasileiro de 1988 adotou, como forma de governo, a República. 

Sendo esta formada pela união indissolúvel da União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios, o que atesta que a forma de estado adotada é a Federação. 

Os Entes Federativos exercem inúmeras atividades públicas, buscando alcançar o 

bem comum. A manutenção de tais práticas decorre da atividade financeira 

desempenhada pelo Poder Público, ora como Estado, propriamente dito, ora como 

verdadeira Empresa, no plano das relações privadas. Esta segunda hipótese só é 

permitida quando é necessária aos imperativos da segurança nacional, ou em razão de 

relevante interesse público, conforme artigo 173 da Constituição Federal. 

O renomado autor Hugo de Brito Machado define atividade financeira como 

sendo “o conjunto de atos que o Estado pratica na obtenção, na gestão e na aplicação 

dos meios de pagamento de que necessita para atingir seus fins.”6 

De acordo com o Direito Financeiro, as receitas estatais adquiridas são duas: as 

originárias e as derivadas. 

                                                                                                                                                                                              
4 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 115. 
5 Op. Cit., p. 119. 
6  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros. 2012. p. 24 
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As receitas originárias são aquelas oriundas do patrimônio estatal, em que o 

próprio Estado explora atividades econômicas para auferir rendas. Sendo tais 

rendimentos regulados pelo Direito Privado. 

Já as receitas derivadas resultam do patrimônio privado, consistindo em 

verdadeira intervenção na propriedade do particular. Tal constrangimento tem como 

base o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, e tais rendimentos 

são regulados pelo Direito Público. Estas receitas são denominadas de tributos. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 145, outorga aos entes políticos 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a aptidão para instituir tributos. Tal 

aptidão é intitulada de poder de tributar e é exercido mediante lei. 

Destarte, a relação jurídica tributária entre o contribuinte ou responsável e o ente 

federativo criador do tributo baseia-se no próprio poder de tributar deste último, que 

submete aquele, por meio de lei, a um constrangimento no seu patrimônio, não 

decorrente de ilícito, cujos recursos serão utilizados para se alcançar o bem comum.  

No entanto, este poder tributário não é absoluto, sofrendo controle pela Carta 

Maior através das chamadas limitações ao poder de tributar. 

 A Constituição e as leis infraconstitucionais (leis complementares, resoluções do 

Senado, convênios, dentre outros) determinam vários limites, protegendo direitos e 

garantias fundamentais do próprio contribuinte e restringindo o poder de tributar 

concedido aos entes políticos. 

O tributarista Luciano Amaro afirma que estas limitações “integram o conjunto de 

traços que demarcam o campo, o modo, a forma e a intensidade de atuação do poder de 

tributar.”7 Ademais, as limitações ao poder de tributar são normas que resguardam os 

direitos e garantias fundamentais previstos no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

2.1 Espécies de limitações 

 

 

                                                                 
7  AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva. 2011. p. 129. 
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As limitações ao poder de tributar podem ser classificadas em diversas espécies, 

buscando sempre um melhor entendimento do seu alcance no âmbito do exercício da 

competência tributária, outorgada aos entes federativos.  

 

 

2.1.1 Limitações implícitas e explícitas 

 

 

Analisando-se a forma de exteriorização das limitações do poder tributário, as 

dividimos em limitações explícitas e implícitas. Esta distinção é simplesmente formal, 

não influindo na eficácia normativa em si. 

A limitação explícita é aquela que está expressamente prevista no ordenamento 

jurídico, tendo que ser interpretada conforme todo o sistema, no qual está introduzida. 

Portanto, as normas limitadoras, textualmente previstas na ordem jurídica, não devem 

ser resumidas a literalidade das suas definições, sendo impossível separá-las do 

contexto legal e da coerência do sistema. 

Já a limitação implícita é a que se constrói com base em um ou mais dispositivos 

legais. Misabel Derzi, analisando importante obra de Aliomar Baleeiro, destaca, pelo 

menos, quatro princípios tributários implícitos que, embora não nomeados 

expressamente na Constituição Federal, regem as relações fiscais. Veja-se:  

 

 

Registramos aqui para um exame mais atento, portanto, como princípios 
implícitos na Constituição de 1988, a inspirar o sistema tributário: 
a) a destinação pública dos tributos, deduzido dos arts. 145 a 162, 150, I, II, 
III, 165 e 194-195 da Constituição; 
b) a praticidade, princípio esparso por detrás das normas constitucionais, que 
inspirou de perto as normas dos arts. 150, §7º, e 155, XII, b; 
c) a inviolabilidade da intimidade e de dados (art. 5º, X e XII);  

                                  d) a proteção da confiança e a boa-fé.8 

 

 

                                                                 
8 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Atualização e notas de 
Misabel Abreu Machado Derzi. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 1241. 
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A imunidade recíproca, por exemplo, em sua origem, é uma interpretação 

sistemática dos princípios do federalismo e da autonomia dos entes federativos, que 

influenciaram o Direito Estadunidense na elaboração desta limitação. Atualmente, há 

quem considere  tal imunidade um exemplo de limitação implícita ao poder de tributar, 

pois não é necessária a sua previsão expressa na ordem jurídica.9 

 

 

2.1.2 Limitações formais e materiais 

 

Quanto ao objeto das restrições, as limitações podem ser divididas em formais e 

materiais. 

As limitações formais regulamentam o procedimento, a competência e a forma da 

norma. São denominadas assim, pois não preestabelecem o conteúdo do preceito 

normativo. Portanto, eles acabam restringindo a atuação do Poder Legislativo. Tais 

limites podem ser procedimentais ou temporais. 

Um exemplo de limitação formal procedimental é o Princípio da Legalidade, 

previsto no artigo 150, I, da Carta Magna, o qual ordena que toda prescrição normativa 

tenha um fundamento legal.10 Já como tipo de limitação formal temporal têm-se os 

princípios da retroatividade e anterioridade, ambos previstos no artigo 150, III, “a”, “b”, 

“c” da Constituição Federal. 

As limitações materiais determinam o objeto das normas restritivas, e tal 

regulamentação pode se dar por três maneiras. Primeiramente, pode se dar por meio de 

normas que estabelecem o objeto do exercício do poder. Segundo, por normas que 

estipulam que determinada matéria só pode ser regulamentada por meio de um ato 

normativo específico. Por último, através de normas que prevêm limites fundamentais 

positivos ou negativos ao exercício da competência.11 

Isto posto, observa-se que a imunidade recíproca é um modelo de limitação 

material negativa à competência tributária, haja vista que o âmbito de sua aplicação é a 

                                                                 
9 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias – Teoria e Análise da Jurisprudência do STF. 2. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 138. 
10 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.129. 
11 Ibid., p. 131. 
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restrição, dada pela norma constitucional prevista no artigo 150, inciso VI, “a”, da Carta 

Maior, relativa à renda, ao patrimônio e aos serviços dos entes federativos. 

 

 

2.1.3 Limitações de primeiro e segundo graus 

 

Regras e princípios colocam-se, para o aplicador do Direito, como espécies do 

gênero norma, as quais devem ser aplicadas diretamente, já que ambos atuam no campo 

do deve ser.12 Aquelas estabelecem comportamentos a serem exercidos, enquanto estes, 

fins a serem almejados. Tanto os princípios como as regras são denominados limitações 

de primeiro grau. 

Deste modo, as normas princípios estabelecem um estado ideal a ser perseguido, 

impondo, para isso, a prática de determinados comportamentos que possibilitem o 

alcance daquele fim. Diferenciam-se das normas regras, já que estas regulamentam o 

próprio comportamento, com comandos positivados, enquanto aquelas prevêm as metas 

abstratas objetivas, controladoras das condutas em geral. 

Entretanto, segundo Humberto Ávila, há outra espécie de norma que, 

diferentemente dos princípios e das regras, buscam estabelecer o modo de aplicação das 

limitações de primeiro grau (regras e princípios). Como se pode ler: 

 

 

Essas normas são, portanto, metanormas. Elas s e situam num segundo grau e 

estabelecem a estrutura de aplicação de outras normas, princípios e regras. 

Como tais, elas permitem verificar os casos em que há violação às normas 

cuja aplicação estruturam.13 

 

 

Desta forma, existe um novo conjunto de normas, conhecido por postulados ou 

metanormas, que são verdadeiras normas sobre aplicação de outras normas, sendo, 

portanto, denominados de limitações de segundo grau. 

                                                                 
12 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais . Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2012. 
13 Op. Cit., p. 133. 
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Ávila aponta três diferenças fundamentais entre postulados e regras e princípios. 

A primeira é que eles não se situam no mesmo nível, pois, enquanto regras e princípios 

não são normas objeto da aplicação, os postulados são normas que regulamentam a 

aplicação de outras normas. A segunda é que possuem destinatários diferentes, visto que 

os princípios e regras são dirigidos ao Estado e aos contribuintes, e os postulados são 

direcionados ao intérprete e ao operador do Direito. A terceira é que não se correlatam 

da mesma maneira com outras normas, princípios e regras implicam-se reciprocamente, 

e os postulados não entram em conflito com outras normas, pois as orientam.14 

 

2.1.4 Limitações positivas, negativas ou neutras 

 

No tocante à natureza da prescrição jurídica, as limitações podem ser: positivas, 

negativas ou neutras. As positivas são as que estabelecem o poder estatal de agir, ou 

seja, comandos de fazer. As negativas firmam o dever de abstenção do Estado, 

comandos de não fazer, proibições.15 As neutras prescrevem que o Poder Público deve 

agir de forma imparcial. 

Humberto Ávila faz importante crítica ao sentido em que as limitações ao poder 

tributário são vistas, pois elas são tomadas geralmente na sua acepção negativa, 

ignorando-se as restrições positivas e neutras, as quais também balizam o exercício do 

Estado na área fiscal.16 

 

2.2 Paradoxos  

 

 

A expressão limitação ao poder tributário encara vários paradoxos, os quais 

ajudam a entender o seu próprio sentido.  

                                                                 
14 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012,  p. 95. 
15 BOBBIO, Noberto. Teoria da Norma Jurídica. 1. Ed. São Paulo: Edipro, 2001, p.109. 
16 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Ávila aponta em uma de suas obras três paradoxos de extrema importância.17 O 

primeiro é que, embora as limitações estabeleçam restrições ao poder do Estado, elas 

necessitam do reconhecimento deste. Por exemplo, estas balizas dependem de 

procedimentos e instrumentos normativos secundários, os quais são estabelecidos pelo 

próprio Poder Público, que será restringido por elas. 

 O segundo é que, ao mesmo tempo em que as limitações se opõem ao poder 

estatal, elas geram-no, servindo como instrumento para a participação dos indivíduos na 

vida pública. Como exemplo, cita-se o princípio democrático, o qual é, ao mesmo 

tempo, meio de objeção ao poder estatal e forma de participação em tal poder. Além 

disso, o contribuinte, protegido pelas limitações, atua, mediante processo democrático, 

das decisões do Estado. 

 O terceiro é que tais limitações são limitadas. Por exemplo, a imunidade 

recíproca é uma forma de limite, mas é restringida, pelo princípio da livre concorrência, 

entre outros. 

Desta forma, verifica-se, através destes paradoxos, que as limitações ao poder de 

tributar são complexas. A multidimensionalidade das normas jurídicas ocasiona tais 

quebras das premissas, aparentemente verdadeiras, dos seus significados, ultrapassando 

os conceitos preliminares estabelecidos. 

 

3 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

O Brasil é uma federação formada pelos seguintes entes: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Estes entes são dotados de autonomia administrativa, financeira e 

legislativa.  

De acordo com José Afonso da Silva, “a autonomia das entidades federativas 

pressupõe repartição de competências para o exercício e desenvolvimento de sua 

atividade normativa.”18 

                                                                 
17 Ibid., p. 126. 
18 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 477. 
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Tais poderes legislativos são estabelecidos pela Constituição Federal e dentre eles 

está a competência tributária, que confere aos entes políticos a aptidão para legislar 

sobre matérias tributárias. As normas tributárias com maior destaque são aquelas que 

instituem tributos, os quais só podem ser criados mediantes lei específica, em respeito 

ao Princípio da Legalidade (Art. 150, I, da CF/88). 

O termo “competência tributária” pode ser usado para constituir diversas situações 

no âmbito das relações tributárias, sendo fundamental delimitar bem o seu alcance. 

Importante destacar lição de Carvalho, quanto ao assunto: 

 

 

A competência tributária, em síntese, é uma das parcelas entre as 
prerrogativas legiferantes de que são portadoras as pessoas políticas, 
consubstanciada na possibilidade de legislar para a produção de normas 
jurídicas sobre tributos. Mas essa é apenas uma entre as várias proporções 
semânticas com que a expressão se manifesta, justificando o asserto de 
Becker segundo o qual o jurista é o semântico da linguagem do direito. Nós 
podemos considerar que têm, igualmente, competência tributária o 
Presidente da República, ao expedir decreto sobre IR, ou seu ministro ao 
editar a correspondente instrução ministerial; o magistrado e o tribunal que 
vão julgar a causa; o agente da administração encarregado de lavrar o ato de 
lançamento, bem como os órgãos  que irão participar da discussão 
administrativa instaurada com a peça impugnatória; aquele sujeito de direito 
privado habilitado para receber o pagamento de tributo (bancos, por 
exemplo); ou mesmo o particular que, por força de lei, está investido na 
condição de praticar sequência procedimental que culminará com a produção 
de norma jurídica tributária, individual e concreta (casos de IPI, ICMS, ISS 
etc.). Todos eles operam revestidos de competência tributária, o que mostra a 
multiplicidade de traços significativos que a locução está pronta a exibir. 
 
 

Desta forma, tal expressão poderá ser aplicada tanto ao poder legiferante atribuído 

aos entes federativos de instituir tributos, como à capacidade de desempenhar o fato 

gerador da obrigação tributária. Entretanto, no presente estudo, utiliza-se o citado 

vocábulo para estabelecer a aptidão de legislar outorgada à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. 

Hugo de Brito Machado define a competência como sendo o poder tributário 

juridicamente delimitado pela Carta Maior e repartido entre os entes políticos.19 

Amaro conceitua competência tributária como a aptidão da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios para instituírem tributos. O renomado autor afirma 
                                                                 
19 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 28.  
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ainda que “a competência engloba, portanto, um amplo poder político no que respeita a 

decisões sobre a própria criação do tributo e sobre a amplitude da incidência, não 

obstante o legislador esteja submetido a vários balizamentos.”20 Tais restrições serão 

melhor estudadas abaixo. 

 

3.1. Delimitação Material da Competência 

 

A Norma Maior confere grande importância à repartição da competência 

tributária. Tal poder é composto pela junção de dois tipos de normas: as que concedem 

o poder de tributar e as que o obstam.  

As normas denegatórias e atributivas não são exteriorizadas por princípios, mas, 

na verdade, por regras, tendo em vista que descrevem condutas (positivas ou negativas), 

as quais devem ser respeitadas pelo legislador no seu exercício de instituição ou não de 

tributos, mediante lei. Neste sentido também entende Ávila: 

 

Na perspectiva da espécie normativa que as exterioriza, as normas de 

competência possuem a dimensão normativa de regras, na medida em que 

descrevem o comportamento a ser adotado pelo Poder Legislativo, 

delimitando o conteúdo das normas que poderá editar. O decisivo é que a 

Constituição Brasileira não permitiu a tributação pelo estabelecimento de 

princípios, o que deixaria parcialmente aberto o caminho para a tributação de 

todos e quaisquer fatos condizentes com a promoção dos ideais 

constitucionalmente traçados. Em vez disso, a Constituição optou pela 

atribuição de poder por meio de regras especificadoras, já no plano 

constitucional dos fatos que podem ser objeto de tributação. Essa opção pela 

atribuição de poder por meio de regras implica a proibição de livre 

ponderação do legislador a respeito dos fatos que ele gostaria de tributar, mas 

que a Constituição deixou de prever. Ampliar a competência tributária com 

base nos princípios da dignidade da pessoa humana ou da solidariedade 

social é contrariar a dimensão normativa escolhida pela Constituição.21 

 

                                                                 
20 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 115. 
21 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 218. 
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As regras atributivas de competência são aquelas que autorizam os entes 

federativos a exercerem comportamentos positivos tendentes à tributação de certos fatos 

determinados pela Constituição ou por normas infraconstitucionais. Como exemplo, 

têm-se os artigos 153 a 156 da Carta Magna que determinam as situações que poderão 

ser tributadas, através de impostos, pelas pessoas políticas. 

Já as regras denegatórias correspondem às normas que compelem os entes 

políticos a adotarem condutas omissivas, as quais não permitem a tributação de certas 

pessoas, bens ou fatos estabelecidos na Constituição Federal.  

Nesse sentido, confirma-se que a União é incompetente para instituir ITR sobre 

imóvel rural dos Estados, pois se trata de um exemplo de norma denegatória da 

competência tributária, que obsta tal tributação. Tal regra é denominada de imunidade 

tributária recíproca, que será vista de maneira mais aprofundada adiante. 

 

3.2 Espécies de Competência 

 

Os doutrinadores costumam dividir a competência tributária em três espécies: 

privativa, residual e comum. Tal classificação não apresenta nenhuma importância 

científica, possuindo, porém, certa utilidade didática.  

A privativa é o poder de criar impostos outorgado a um ente político com 

exclusividade. Tais competências estão previstas nos artigos 153, 155 e 156 da Carta 

Magna. 

A residual é aquela pertinente a outros impostos que podem ser criados sobre 

situações não previstas e só é concedida à União, a qual está estabelecida no artigo 154, 

I da Constituição Federal de 1988. 

A comum é a que confere a todas as pessoas políticas a aptidão para constituir 

taxas e contribuições de melhoria. Tal competência foi instituída pela Norma Maior em 

seu artigo 145, II e III. 
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No que diz respeito à competência da União, Luciano Amaro afirma, em uma de 

suas principais obras, que:  

 

 

Na verdade, no plano dos impostos da União, além de sua 

competência ordinária, há, em caso de guerra, uma competência 

extraordinária, com base na qual, a par dos impostos ditos “privativos” da 

União, e dos que ela possa criar no campo residual, lhe é autorizado 

estabelecer impostos que, ordinariamente, pertencem à competência dos 

outros entes políticos (CF, art. 154, II).22 

 

 

3.3 O Exercício da Competência Tributária  

 

A Constituição Federal estabelece as situações sobre as quais podem incidir 

tributos, e tal tributação ocorre por meio da competência tributária, termo já conceituado 

anteriormente. Em regra, os tributos devem ser criados por leis ordinárias. Portanto, a 

competência tributária importa no poder para legislar, criando novos tributos, desde que 

sejam respeitados os limites fixados pelas normas constitucionais e infraconstitucionais. 

A competência tributária, conforme o artigo 7º do Código Tributário Nacional, é 

indelegável. Amaro ressalta que os destinatários da competência podem escolher não 

fazê-la total ou parcialmente, mas nunca transferi-la.23 No entanto, o mesmo dispositivo 

legal permite que a arrecadação e a fiscalização de tributos, ou a execução de leis, 

serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária sejam delegadas por 

uma pessoa jurídica de direito público a outra. Tal atribuição é denominada de 

capacidade tributária, a qual não deve ser confundida com a competência tributária. Esta 

é o poder conferido aos estes federativos para legislarem em matéria tributária. Já 

aquela é a aptidão para figurar no polo ativo da obrigação tributária. 

Assim, a pessoa política, que no exercício de seu poder legislativo, indelegável, 

instituiu o tributo, poderá transferir a capacidade tributária ativa, originariamente sua, a 

                                                                 
22 Op. Cit., p. 117. 
23 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 122. 
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outra pessoa, que possuirá as prerrogativas de cobrar, fiscalizar e arrecadar a exação, 

além de, em casos específicos, dispor sobre o valor arrecadado, para aplicar no exercício 

de suas atividades específicas. 

O sujeito ativo da obrigação tributária está definido, no artigo 119 do Código 

Tributário Nacional, como sendo a pessoa jurídica de direito público que detém a 

competência para exigir o cumprimento da mencionada obrigação.  

Este dispositivo legal é criticado por diversos doutrinadores, visto que confunde 

dois institutos distintos: a competência tributária e a capacidade tributária ativa, além de 

suprimir a possibilidade de pessoas jurídicas de direito privado e pessoas naturais serem 

sujeitos ativos da relação obrigacional tributária. O tributarista Luciano Amaro ressalta 

ainda que: 

 

Esse dispositivo (diga-se a bem da verdade) está em sintonia com o 

art. 5º do Código Tributário Nacional, que pretendeu trancar o sistema 

tributário na trilogia imposto-taxa-contribuição de melhoria, cujos sujeitos 

ativos soem ser pessoas de direito público. Na medida, porém, em que se 

incluam no sistema tributário outras exações que não correspondam a essas 

figuras (ou – na visão de certos doutrinadores – na medida em que essas 

espécies compreendam os tributos parafiscais), a noção de sujeito ativo 

(como credor da obrigação tributária) há de s er compreensiva também das 

entidades de direito privado que tenham capacidade tributária ativa. 

 

É importante ressaltar que nem sempre quem exige o cumprimento da obrigação 

tributária é o ente federativo que criou o tributo. Em alguns casos, verifica-se que 

pessoas jurídicas privadas e pessoas naturais podem exercer a capacidade tributária 

ativa, como, por exemplo, o SESC, SENAI e titulares de tabelionatos.  

 

4 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
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A competência tributária, como visto acima, não é irrestrita. Ela está sujeita a 

normas que delimitam o poder estatal de tributar determinados fatos e situações. Essas 

limitações ao poder de tributar podem ser divididas em várias espécies, dentre elas está 

a imunidade tributária. Esta, porém, devido a suas peculiaridades, não pode ser 

conceituada somente a partir de seu efeito principal de restringir o poder tributário.24  

O fundamento da imunidade tributária é o alcance das finalidades a serem 

atingidas pelo Estado. Os fatos e as situações que não são alcançadas pelo poder de 

tributar resultam dos fins a serem impulsionados pelo Poder Público. Como exemplo, 

cita-se a imunidade intergovernamental recíproca (art. 150, inc. VI, “a”, CF), objeto de 

estudo do presente trabalho. Ela se origina de um dever do Estado em garantir a 

estrutura federativa, excluindo a possibilidade de cada ente federado onerar o 

patrimônio, renda ou serviços de outro.25 

 Luciano Amaro, no mesmo sentido, afirma: 

 

O fundamento das imunidades é a preservação de valores que a 

Constituição reputa relevantes (a atuação de certas entidades, a liberdade 

religiosa, o acesso à informação, a liberdade de expressão etc.), que faz com 

que se ignore a eventual (ou efetiva) capacidade econômica revelada pela 

pessoa (ou revelada na situação), proclamando-se, independentemente da 

existência dessa capacidade, a não tributabilidade das pessoas ou situações 

imunes. 

 

Contudo, o instituto da imunidade não pode ser definido somente mediante seu 

pressuposto, pois os outros tipos de limitações ao poder tributário também buscam 

defender os valores dispostos na Carta Maior. Desta forma, os princípios da legalidade, 

da anterioridade, da irretroatividade, da igualdade, da vedação do confisco, etc., ao lado 

das imunidades, possuem o mesmo escopo constitucional. 

Portanto, como distinguir as imunidades das demais limitações da competência 

tributária? 

                                                                 
24 COSTA, Regina Helena. Imunidades Tributárias – Teoria e Análise da Jurisprudência do STF. 2. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.33. 
25 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 273. 



23 
 

Primeiramente, cumpre lembrar que a norma é gênero, cujas espécies são as 

regras e os princípios, as quais são limitações de primeiro grau. Assim, quanto ao tipo 

normativo, a imunidade exterioriza-se através de regras, descrevendo situações e objetos 

determináveis e buscando soluções provisórias para um problema conhecido ou 

antecipável. Contudo, o sentido e alcance das imunidades sofrem influência de 

princípios que lhe são inerentes. A imunidade recíproca, por exemplo, é orientada pelos 

princípios do federalismo e da capacidade contributiva.26 

Já as demais restrições (legalidade, anterioridade, retroatividade, não confisco, 

liberdade de tráfego, etc.) são exteriorizadas por meio de princípios, ou seja, 

estabelecem diretrizes a serem seguidas pelo legislador e pelo operador do direito na 

aplicação do poder de tributar. 

Assim sendo, concluí-se que as imunidades tributárias, como regras, são aplicadas 

de modo absoluto, diferentemente dos princípios, os quais são utilizados de forma mais 

flexível.  

Há outra distinção, no que tange à função normativa exercida, as imunidades 

fixam diretrizes a serem seguidas, restringindo o campo de atuação da competência 

tributária e impedindo os entes federativos de tributarem certos fatos e situações. Os 

princípios, por sua vez, limitam o poder tributário, subordinando o exercício da 

competência a requisitos e critérios.  

A doutrina esbarra ainda em outro problema: distinguir as imunidades das outras 

regras que também limitam a instituição de gravames tributários.  

A regra da legalidade, por exemplo, veda a instituição e o aumento do tributo sem 

lei que assim preveja. Ela, portanto, não é diferente de qualquer imunidade tributária, 

pois também consiste em uma norma que impõe uma atuação omissiva do Estado no 

exercício do poder de tributar. Então, por que tal norma não é chamada de imunidade? 

Pois existe uma fundamental distinção entre tais regras e as imunidades, quanto ao 

grau de indeterminação do objeto da limitação. Enquanto aquelas não possuem um 

campo de atuação bem determinado, aplicando-se a todas as relações jurídicas 

                                                                 
26 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos . 9. ed. 
São Paulo: Malheiros, p. 83. 
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tributárias, sem distinção, estas são mais específica, descrevendo objetos determináveis. 

Portanto, o ponto diferenciador é o nível de generalidade. 

É possível concluir que as imunidades tributárias são limitações do poder 

tributário materiais negativas, com um nível de generalidade baixo, exteriorizadas por 

meio de regras estabelecidas na Norma Maior, que traçam condutas omissivas a serem 

respeitadas pelas pessoas políticas, na medida em que proíbem que determinadas 

pessoas, bens ou situações sofram tributação. 

Misabel Derzi define imunidade da seguinte forma: 

 

A imunidade é regra constitucional expressa (ou implicitamente 

necessária), que estabelece a não competência das pessoas políticas da 

Federação para tributar certos fatos e situações, de forma amplamente 

determinada, delimitando negativamente, por meio de redução parcial, a 

norma de atribuição de poder tributário. A imunidade é, portanto, regra de 

exceção e de delimitação de competência, que atua, não de forma sucessiva 

no tempo, mas concomitantemente. A redução que opera no âmbito de 

abrangência da norma concessiva de poder tributário é tão-só lógica, mas não 

temporal.27 

 

Alguns doutrinadores afirmam que as imunidades tributárias, além de delimitarem 

o alcance da competência tributária, constituem direito público subjetivo. Entretanto, tal 

afirmação não merece prosperar, pois nem todas as imunidades estabelecidas na 

Constituição podem ser assim consideradas. A exoneração das receitas decorrentes de 

exportação, prevista no artigo 149, § 2º, inciso I da Carta Maior, é um exemplo de 

imunidade que não tem caráter de direito público subjetivo, haja vista que não protege 

direitos e garantias fundamentais, sendo, na verdade, uma forma de o Estado intervir na 

economia. 

No ordenamento jurídico pátrio, há uma figura chamada de isenção tributária, a 

qual, apesar de se parecer com a imunidade tributária, apresenta diferenças desta. Sendo 

de extrema valia para este estudo a análise de suas semelhanças e distinções. 
                                                                 
27 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Notas. In: BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 
11. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 116. 
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Pode-se indicar como única semelhança a atuação de ambos os institutos no 

campo da não incidência, impedindo que determinados fatos econômicos, os quais em 

normais condições gerariam o ônus tributário, resultem no surgimento de uma relação 

jurídica tributária e consequentemente no dever de pagar um tributo. 

Esses institutos geralmente são estudados paralelamente, porém há alguns 

doutrinadores que não concordam com esse método. Neste sentido, Carvalho estabelece: 

 

Visão dessa ordem não se coaduna com a devida compreensão do papel 
sistemático que a norma de imunidade e a de isenção desempenham na 
fenomenologia jurídico-tributária em nosso país. O paralelo não se justifica. 
São proposições normativas de tal modo diferentes na composição do 
ordenamento positivo que pouquíssimas são as regiões de contacto. 
Poderíamos sublinhar tão somente três sinais comuns: a circunstância de 
serem normas jurídicas válidas no sistema; integrarem a classe das regras de 
estruturas; e tratarem de matéria tributária. Quanto ao mais, uma distância 
abissal separa as duas espécies de unidades normativas.28 

 

 

Amaro afirma que a técnica da isenção “consiste em estabelecer, em regra, a 

tributação do universo, e, por exceção, as espécies que ficarão fora da incidência, ou 

seja, continuarão não tributáveis.”29 

Carvalho, em sua teoria da regra-matriz, afirma que a isenção é norma tributária a 

qual busca desqualificar um dos critérios da regra instituidora de um tributo específico, 

quais sejam, o antecedente, formado pelos critérios material, espacial e temporal; e o 

consequente, constituído pelos critérios pessoal e quantitativo.  

Cita-se, como exemplo, a isenção que atinge o critério pessoal da regra-matriz, 

concedida pela Lei 7.713/88, que torna isento do imposto de renda os proventos 

percebidos pelos portadores de neoplasia maligna (doença grave). 

Assim, a diferença entre imunidade e isenção está no plano em que atuam. 

Enquanto a primeira se aplica no âmbito da competência tributária, a segunda opera na 

definição da incidência.  

                                                                 
28 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 192, 
193. 
29 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva,  2011, p. 306. 
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Ademais, cumpre destacar outra fundamental distinção entre os institutos. No que 

tange à localização das regras de não incidência dentro do ordenamento jurídico, 

verifica-se que, enquanto a imunidade tributária se encontra no texto constitucional e só 

pode ser alterada por meio de emenda, a isenção decorre de lei específica, sendo ato 

facultativo do legislador ordinário, podendo ser a qualquer momento alterada (exceção 

feita às isenções condicionadas, as quais dependem do cumprimento de determinados 

requisitos por quem queira delas se habilitare), inclusive sem respeito ao princípio da 

anterioridade. 

Conclui-se que, apesar de serem estudadas paralelamente, as regras de imunidade 

e isenção não devem ser confundidas, haja vista que se aplicam em diferentes campos 

tributários, como já explicitado acima. 

 

4.1 Classificação das imunidades tributárias  

 

 

A classificação das imunidades tributárias possui diversas espécies dentro da 

doutrina pátria, sendo utilizada para melhor estruturar e compreender o instituto. Agora, 

analisar-se-ão as principais espécies desta limitação. 

Primeiramente, quanto à forma de previsão, as imunidades podem ser explícitas e 

implícitas.30 

Em regra, na ordem jurídica brasileira, as imunidades tributárias encontram-se 

expressas no texto constitucional. Alguns tributaristas defendem, inclusive, que só 

existe este tipo, não sendo possível a existência de imunidade implícita. Dentre eles, 

está o renomado autor Paulo de Barros Carvalho. 

Entretanto, a melhor doutrina defende a existência de imunidade implícita, mesmo 

sendo difícil citá-las. A imunidade intergovernamental recíproca é um exemplo desta, 

não necessitando de expressa previsão constitucional e podendo surgir a partir dos 

princípios do federalismo e da capacidade contributiva, seus fundamentos. 

                                                                 
30 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 6. ed. São Paulo: Método, 2012. 
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No que tange ao parâmetro de concessão, se dividem em subjetivas, objetivas ou 

mistas.  

As primeiras são aquelas normas constitucionais que exoneram determinadas 

pessoas com características especiais, buscando impedir que elas sejam oneradas 

financeiramente, em virtude do importante papel que estas exercem no Estado. É o caso 

dos entes políticos, dos sindicatos, dos partidos e das instituições de educação e 

assistência sem fins lucrativos.  

As objetivas recaem sobre fatos, bens ou situações cuja tributação é impedida, ou 

seja, o próprio objeto é imune à instituição de tributos, independentemente do sujeito 

com quem está ligado. Como exemplo, têm-se as imunidades dos livros, jornais e 

periódicos, do papel destinado a sua impressão, e das aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime geral de previdência social. 

Por fim, as mistas são aquelas instituídas tanto em atenção ao sujeito quanto aos 

objetos. É o caso das pequenas glebas rurais que, quando são exploradas por 

proprietário que não possua outro imóvel, são excluídas da cobrança de ITR (Imposto 

sobre a propriedade territorial rural). 

Quanto à qualidade de sua eficácia, as normas imunizantes classificam-se em 

incondicionada e condicionada. Esta divisão baseia-se na classificação realizada por 

José Afonso da Silva que, ao estudar o grau de eficácia das normas constitucionais, as 

dividiu em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia 

limitada.31 

A incondicionada é aquela norma de eficácia plena, isto é, que tem aplicabilidade 

direta e imediata, pois não se subordinam a nenhuma norma infraconstitucional para o 

desempenho de seu exercício. Como exemplo, cita-se a imunidade recíproca, dos 

templos e dos livros, jornais e periódicos, bem como do papel destinado à sua 

impressão. 

Já a imunidade condicionada é uma norma de eficácia limitada e de aplicabilidade 

mediata, dependendo de outra norma inferior para ser exercida e gerar seus respectivos 

                                                                 
31 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36.ed. São Paulo: Malheiros, 
2013. 
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efeitos. É o caso da imunidade estabelecida no artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Carta 

Magna, que impede a tributação sobre bens, rendas e serviços dos partidos políticos, das 

entidades sindicais dos trabalhadores e das assistências sem fins lucrativos. 

Por último, vale destacar que as regras imunizantes, quanto ao seu grau de 

abrangência podem ser gerais ou específicas. 

As primeiras são aquelas normas constitucionais que estabelecem proibições a 

todos os entes federativos em relação a qualquer espécie tributária.  

As imunidades específicas, de outro modo, são dirigidas a determinada pessoa 

política, alcançando apenas um tipo específico de tributo. É o caso da norma que torna 

imune as exportações de serviços para o estrangeiro ao ISS (artigo 156, § 3º, inciso II da 

Constituição Federal). 

 

4.2 Imunidade Intergovernamental Recíproca 

 

4.2.1 A Evolução Histórica da Imunidade Recíproca no Constitucionalismo Brasileiro 

 

A imunidade intergovernamental recíproca originou-se a partir de uma construção 

jurisprudencial desenvolvida pela Suprema Corte dos Estados Unidos, a qual 

influenciou o constituinte brasileiro a positivar tal instituto no ordenamento jurídico 

pátrio.32 

Ela surgiu, no Direito Constitucional brasileiro, pela primeira vez, com a 

promulgação da Constituição Republicana de 1819, a qual em seu artigo 10 estabelecia 

que: “É proibido aos Estados tributar bens e rendas federais ou serviços a cargo da 

União, e reciprocamente”. Tal dispositivo, criado por Rui Barbosa, não esclarecia se a 

imunidade se aplicava somente a tributação entre a União e os Estados, como ocorria 

nos Estados Unidos da América, ou se também proibia um Estado de tributar bens e 

serviços de outro Estado. Verifica-se, ainda, que não houve alusão aos Municípios, 
                                                                 
32 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário – os direitos 
humanos e a tributação: imunidades e isonomia. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
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mesmo que tal Carta Magna conferisse uma certa autonomia a estes entes.33 A doutrina 

e a jurisprudência interpretavam tal norma, conforme o Direito estadunidense, 

defendendo que ela seria aplicável para eximir os rendimentos resultantes das 

obrigações da dívida pública. 

Na Constituição de 1934, o texto sobre a imunidade recíproca foi ampliado, 

estabelecendo a vedação da tributação interestadual, além de incluir o ente municipal e 

as concessionárias de serviços públicos. 

Com a promulgação da Carta Magna de 1937 teve início o processo de 

diminuição do alcance da imunidade recíproca. Ela excluiu as concessionárias de 

serviços públicos do âmbito da norma imunizante. 

A Constituição de 1946 reiterou a tributabilidade das delegatárias de serviços 

públicos. Instituiu também uma importante regra, autorizando a imposição de ônus 

fiscal às rendas da dívida pública dos Estados e Municípios, vedando, porém, o 

tratamento discriminatório.  

A Carta Magna de 1967 aprimorou a redação constitucional anterior, substituindo 

a expressão “é vedado lançar imposto” por “ é vedado instituir imposto”. Ampliou ainda 

o objeto da regra imunizante, alterando a proposição para “o patrimônio, a renda ou os 

serviços uns dos outros”. Introduziu as autarquias no âmbito da imunidade recíproca. 

O constituinte de 1988 instituiu a imunidade recíproca no artigo 150, inciso IV, 

alínea “a”, com a seguinte redação: 

 

 

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; 
[...] 
§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

                                                                 
33 OLIVEIRA, Fábio Leopoldo de. O Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Resenha Tributária, 
1976, p.60. 



30 
 

§ 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. 

 

 

É considerada uma cláusula pétrea, tendo em vista que representa, como será visto 

adiante, importante regra protetora do pacto federativo. 

Ademais, pela leitura do dispositivo acima transcrito, percebe-se que a imunidade 

mútua atinge somente os impostos, não alcançando as demais espécies tributárias. 

Entretanto, alguns doutrinadores defendem que, em face do Princípio do Federalismo, 

além dos impostos, os demais tributos não poderão onerar o patrimônio, a renda e os 

serviços do Estado, tendo em vista que isto dificultaria a prática de condutas que lhe são 

peculiares. Nesse sentido, Hugo de Brito Machado afirma: 

 

 

Não obstante esteja expressa, no art. 150, VI, da vigente CF, apenas em 
relação aos impostos, em ração do princípio federativo a imunidade recíproca 
abrange, seguramente, também os demais tributos. É que o tributo, como 
expressão da soberania estatal, não pode ser exigido de quem a tal soberania 
não se submete, porque é parte integrante do Estado, que da mesma é titular. 
Qualquer emenda que porventura autorizar a União a cobrar qualquer tributo 
dos Estados, ou dos Municípios, ou autorizar qualquer destes a cobrar 
qualquer tributo da União, ou de qualquer outro Estado, ou Município, é 
inconstitucional.34 

 

 

Ocorre que tal entendimento não é o adotado pela jurisprudência. Em 

conformidade com a literalidade do inciso VI, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento de que a imunidade intergovernamental recíproca atinge, tão somente, os 

impostos e as contribuições com base de cálculo própria de impostos, pois esses tributos 

não estão vinculados a nenhuma atividade estatal. Caso tal benefício constitucional 

abrangesse os tributos vinculados (taxas e contribuições de melhoria, por exemplo), 

geraria um enriquecimento ilícito do ente a qual a atividade pública é prestada.35 . 

                                                                 
34 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 291. 
35 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012 
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É fundamental ressaltar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, § 

2º, estendeu às autarquias e às fundações públicas a vedação do inciso VI, “a”, somente 

quando se tratar de patrimônio, renda e serviços ligados às suas finalidades essenciais 

ou delas oriundas, não sendo tal restrição aplicada aos entes federativos.  

O § 3º do artigo 150 da Carta de 1988 prevê duas situações em que não é possível 

imunizar o patrimônio, a renda e os serviços das pessoas políticas. A primeira é quando 

estes se relacionam com a exploração de atividades econômicas, as quais são reguladas 

por normas do direito privado. A segunda é quando estão relacionados com atividades 

em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelos usuários do 

serviço. Por fim, tal dispositivo não exime o promitente comprador do pagamento do 

imposto relativo ao bem imóvel adquirido. 

O texto constitucional não abrangeu as sociedades de economia mista e as 

empresas públicas, tendo em vista que tais entes são regulados por normas de direito 

privado, não podendo, com fulcro no artigo 173, §2º, da Carta Magna, gozar de 

privilégios fiscais não estendidos às empresas do setor privado. Todavia, o Supremo 

Tribuno Federal, em julgamento que apreciou a possibilidade de extensão da imunidade 

recíproca à Empresa de Correios e Telégrafos, empresa pública regulada, em regra, por 

normas de direito privado, firmou entendimento de que tal instituto deve ser aplicado a 

tal entidade da administração pública indireta, pois ela é prestadora de serviço público 

obrigatório e exclusivo do Estado.36 

Conclui-se que a extensão da imunidade intergovernamental recíproca aos entes 

da administração pública indireta deve ser analisada a partir do serviço prestado pela 

entidade beneficiária, devendo-se respeitar, contudo, os princípios da livre concorrência 

e do exercício da atividade profissional ou econômica lícita, princípios fundamentais da 

ordem econômica, nos termos da Norma Maior. 

 

 

4.2.2 Fundamentos da Imunidade Recíproca 

 

 

                                                                 
36 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 6. ed. São Paulo: Método, 2012, p. 153. 
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Na ordem jurídica brasileira, a imunidade recíproca é expressa através de uma 

regra constitucional, estabelecida na Norma Maior, e não mediante princípios.  

Para cada regra existem valores que as fundamentam, geralmente são princípios, 

os quais o legislador achou por bem tutelar e destinar uma maior proteção legal. 

A doutrina brasileira aponta dois pressupostos constitucionais da imunidade 

mútua, quais sejam: o princípio do federalismo e a ausência de capacidade contributiva. 

O estudo destes é essencial para se compreender o sentido e a aplicação das normas 

imunizantes. 

 

4.2.2.1 O princípio do federalismo 

 

O Estado, com base no modo de exercício do poder político em determinado 

território, poder ser de dois tipos: unitário ou federado. O Estado unitário é aquele em 

que há somente uma unidade de poder sobre o território. Já o Estado Federado é aquele 

em que o poder se divide no espaço territorial, originando várias organizações 

governamentais distribuídas regionalmente.37 

A federação surgiu em 1787 nos Estados Unidos da América, com a promulgação 

de sua Constituição. 

O Brasil, como já visto anteriormente, adotou a forma de Estado federado, sendo 

formado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Estas pessoas políticas são 

dotadas de autonomia e entre elas não há qualquer subordinação hierárquica, ou seja são 

isonômicas, o que lhes permite exercer suas competências, as quais estão expressamente 

previstas na Norma Maior. 

O federalismo nasceu com o principal fim de manter a unidade estatal sem 

prejudicar as multiplicidades regionais. Ocorre que os contornos do Federalismo 

                                                                 
37 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34.ed. São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 98.. 



33 
 

favorecem uma evasão do poder vertical e uma maior preservação da democracia. Neste 

sentido, afirma Baleeiro: 

 

 

Afinal, enriquecer o federalismo, dotando de maior autonomia os entes 
estatais que convivem no mesmo Estado, ampliar a competência legislativa 
de Estados-membros e Municípios, é dar maior espaço à codeliberação e à 
autodeterminação popular. Em um país de grande extensão territorial e 
elevado número de habitantes como no nosso, restabelecer o equilíbrio 
federativo, através da concessão de maior autonomia aos entes regionais e 
locais, é fazer crescer a representação legislativa do cidadão, o qual passa a 
interferir na formação de ordens jurídicas que têm base territorial menor. 
Crescer a liberdade política de Estados e Municípios é, sem dúvida, fazer 
crescer o nível de participação política de cada um em particular.38 

 

 

A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, no termos do art. 60, § 4º, 

inciso I da Constituição federal, ou seja, não poder ser abolida nem alterada por emenda 

constitucional. 

A Carta de 1988 estabelece uma rígida distribuição de competência entre os entes 

federativos. Cada uma destes possui seu próprio campo de atuação, tendo, como regra, a 

impossibilidade de intervenção de um ente sobre outro. Portanto, todas as pessoas 

políticas possuem autonomia política, administrativa, normativa e financeira. 

A imunidade intergovernamental recíproca busca defender a federação, mais 

especificamente, a isonomia entre os entes e a autonomia financeira destes, tendo em 

vista que o pagamento de eventuais impostos (tributos não vinculados) oneraria em 

muito seus rendimentos, o que prejudicaria a prática das atividades estatais a que lhe é 

inerente. 

 

 

4.2.2.2 Ausência da capacidade contributiva do Estado 

 

 

O princípio da capacidade contributiva está previsto no artigo 145, § 1º da 

Constituição, nos seguintes termos: 

                                                                 
38BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Atualização e notas de 
Misabel Abreu Machado Derzi. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 401. 



34 
 

 

 

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 

objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

 

 

A expressão “sempre que possível”, contida no dispositivo transcrito, se refere ao 

caráter pessoal dos impostos. Portanto, sempre que a hipótese material de incidência 

levar em consideração características pessoais do contribuinte deverá ser observada sua 

capacidade contributiva.39 

Ademais, tal princípio é uma particularização do princípio da isonomia no âmbito 

tributário, possuindo dúplice significado.  

A capacidade contributiva, no seu sentido objetivo, institui a necessidade de que a 

hipótese de incidência do imposto corresponda sempre a uma situação em que haja 

indícios de riqueza, ou seja, que possua caráter econômico. Tal instituto é considerado 

como um pressuposto ético-jurídico de tal espécie tributária. 

Já quanto ao seu significado subjetivo, tal princípio estabelece que a cobrança de 

tais exações deve, sempre que possível, se pautar nas condições econômicas do 

contribuinte. 

A capacidade contributiva só é aplicável aos tributos não vinculados, que são 

aqueles cujo fato gerador não se liga a atividade estatal específica relativa ao 

contribuinte.40 Logo não se aplicam aos tributos vinculados (taxas, contribuições de 

melhoria e contribuições sociais), cujo fato gerador está associado a uma atividade 

estatal específica, orientando-se pelo princípio da retributividade, que defende a 

existência da correlação entre os custos da prestação estatal e o valor da correspondente 

exação financeira. Neste sentido, Regina Helena Costa afirma : “o sujeito passivo da 

                                                                 
39 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
40 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012,  p. 65. 
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taxa, seja rico ou pobre, pagará o tributo na mesma proporção, consoante o serviço 

público oferecido ou a atividade de polícia desencadeada.”41 

Cumpre mencionar outro aspecto fundamental de tal princípio. Ele determina que 

o ente político, ao cobrar o imposto, deve sempre resguardar parte da economia do 

contribuinte, a qual é necessária para a sua subsistência. 

Logo, quando as pessoas políticas exercem atividades típicas do Estado, elas não 

possuem capacidade contributiva, visto que todos os seus rendimentos já se encontram 

destinados à manutenção dos fins públicos, os quais são de suas respectivas 

competências. 

 

5 FENÔMENO DA REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA – IMPOSTOS DIRETOS E 

INDIRETOS 

 

 

Os tributos, de acordo com o texto constitucional, são divididos em cinco espécies 

tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais 

e os empréstimos compulsórios. Cada um destes tipos possui um regulamento jurídico 

próprio. Portanto, antes de definir qual o regime a ser aplicado, é fundamental 

classificar o tributo em questão.  

No presente trabalho, serão estudados somente os impostos e mais 

especificamente os indiretos. 

O imposto está previsto no artigo 16 do Código Tributário Nacional e pode ser 

definido como sendo “o tributo que tem por hipótese de incidência (confirmada pela 

base de cálculo) um fato alheio a qualquer atuação do Poder Público.”42 Ele é, portanto, 

um tributo não vinculado, cujo conceito já foi mencionado no capítulo anterior. 

Logo, verifica-se que o dever de pagar imposto não advém de nenhuma atividade 

estatal específica relacionada ao contribuinte. O fato gerador de tal exação é uma 

                                                                 
41 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 57. 
42 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 57. 



36 
 

situação da vida do contribuinte associada a seu patrimônio, independente da atuação do 

Poder Público.43 

Ainda, neste sentido, Amaro afirma que “os impostos não incorporam, no seu 

conceito, a destinação a esta ou àquela atuação do Estado que, de algum modo, possa 

ser referida ao contribuinte.”44 

Esta espécie tributária pode ser dividida em diversos tipos. Quanto à repercussão 

do ônus econômico, tal exação poder ser um imposto direto ou um indireto. 

Os impostos diretos são aqueles em que o sujeito passivo indicado em lei é 

também o que arca com a carga econômica do tributo, sendo a mesma pessoa 

contribuinte de direito e de fato. Cita-se, como exemplo, o Imposto de Renda (IR), pois 

nesse tributo é o próprio contribuinte quem realiza o pagamento do tributo, arcando com 

o encargo econômico da exação. 

Já os impostos indiretos são aqueles em que a pessoa legalmente obrigada ao 

pagamento do imposto não é a mesma que assume o dever de pagar o tributo, portanto, 

o contribuinte de direito e o de fato correspondem a pessoas distintas. Sendo que é 

aquele que repassa o valor do tributo para este. 

São exemplos de impostos indiretos o Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), Imposto sobre Serviços 

(ISS) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).  

No caso do ICMS, o comerciante é quem, legalmente, deve recolher o tributo na 

venda de mercadoria, porém, ele transfere o encargo fiscal ao consumidor, inserindo o 

valor do imposto no preço do produto adquirido. Conclui-se que o primeiro é o 

contribuinte de direito e que o segundo é o de fato. 

Ataliba critica tal diferenciação entre impostos diretos e indiretos, defendendo que 

uma classificação jurídica só deve ter como pressuposto dados legislativos e não se 

basear em aspectos financeiros. Neste sentido, o ilustre doutrinador afirma: 

 

                                                                 
43  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p.303. 
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É a classificação que nada tem de jurídica; seu critério é puramente 
econômico. Foi elaborada pela ciência das finanças, a partir da observação do 
fenômeno econômico da translação ou repercussão dos tributos. É critério de 
relevância jurídica em certos sistemas estrangeiros. No Brasil, não tem 
aplicação.45 

 

 

Os elementos oferecidos pela Economia, quando inseridos no regime jurídico de 

alguma espécie tributária, devem sim ser estudados na classificação de determinado 

tributo, como é o caso dos impostos indiretos, em que há regulamentação sobre o 

contribuinte de fato, conforme art. 166 do Código Tributário Nacional, in verbis: 

 

 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem 
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a 
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 
 
 

Logo, ainda que se critique o uso de dados econômicos ao se classificar os 

impostos em direitos e indiretos, o sistema jurídico pátrio não afasta totalmente o 

contribuinte de fato da relação obrigacional tributária, haja vista que só permite a 

restituição de impostos indiretos com expressa autorização de quem efetivamente 

assumiu o ônus financeiro do encargo fiscal. 

Porém, não se deve utilizar somente o critério da repercussão econômica do 

imposto para de classificar um imposto como indireto ou direto, tendo em vista sua 

fragilidade. Consoante o momento da economia e as leis de mercado, tal exação pode 

ser considerada, conforme a repercussão, como indireta ou direta. Baleeiro assim 

defende: 

 

(...) bem cedo compreenderam os financistas a precariedade de uma 

classificação que repousa em fenômeno versátil como o da repercussão e 

absorção dos tributos. Desde que esses efeitos dependem das leis de 

                                                                 
45 Ibid., p. 143. 
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formação de preços e de outras condições, o mesmo imposto ora seria direto, 

ora indireto, conforme as circunstâncias de mercado.46 

 

Por exemplo, um vendedor pode incluir no preço de sua mercadoria, além do 

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e do Imposto sobre Produtos Industrializados, 

impostos indiretos, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana de seu 

estabelecimento ou até mesmo o Imposto de Renda de sua loja. Portanto, verifica-se que 

um imposto tradicionalmente direto pode, em determinada situação, ser considerado 

como indireto. 

O fenômeno da repercussão tributária foi muito bem estudado pelo doutrinador 

Becker, o qual analisou tal instituto sob dois prismas.  

O primeiro é a repercussão econômica que segundo o mencionado autor é definida 

como sendo a “trajetória do ônus econômico do tributo que vai sendo transferido, 

sucessivamente, no todo ou em parte, sobre uma ou mais pessoas.” 47 

O segundo é a repercussão jurídica, que equivale ao direito concedido ao sujeito 

passivo da relação obrigacional tributária de transferir o ônus econômico do imposto a 

terceiro, mediante lei infraconstitucional. 

O artigo 166 do Código Tributário Nacional, já mencionado anteriormente, atesta 

a repercussão jurídica de determinados tributos, autorizando o sujeito passivo a repassar 

o ônus econômico a outra pessoa. Sacha Calmon, ao comentar tal dispositivo, assim 

explica: 

 

 

Quando o CTN se refere a tributos que, pela sua própria natureza, comportam 
a transferência do respectivo encargo financeiro, está se referindo a tributos 
que, pela sua constituição jurídica, são feitos para obrigatoriamente 
repercutir, casos do IPI e do ICMS, entre nós, idealizados para serem 
transferidos ao consumidor final. A natureza a que se refere o artigo é 

                                                                 
46 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças . 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1990, p. 263. 
47 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 
564. 
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jurídica. A transferência é juridicamente possibilitada. A abrangência do art. 
166, portanto, é limitada, e não ampla.48 

 

 

Logo, por mais que todos os impostos possam repercutir economicamente, 

somente serão considerados indiretos aqueles que, por sua constituição jurídica, 

repassarem o ônus financeiro. É o caso dos impostos sobre consumo (IPI, ICMS e ISS). 

 

 

5.1. O critério da Substituição Legal Tributária 

 

 

A capacidade contributiva, estudada anteriormente, estabelece que, em regra, o 

legislador deve determinar como sujeito passivo da relação tributária aquela pessoa cuja 

renda ou capital seja fundamento da hipótese de incidência do tributo. Neste caso, a 

imposição fiscal se dá por via direta, já que o contribuinte de direito é aquele que possui 

a capacidade contributiva, sendo irrelevante se ele é que sofre o impacto financeiro do 

tributo. 

Entretanto, uma lei pode indicar como contribuinte de direito uma pessoa distinta 

daquela que possui a capacidade econômica, substituindo esta no polo passivo da 

relação tributária. Esse fenômeno é chamado de substituição legal tributária. Quando 

isso ocorre, há a tributação indireta. 

A doutrinadora Regina Helena da Costa leciona que, neste caso, o regime jurídico 

que será aplicado à tributação será o do sujeito que está sendo substituído e não o do 

que é a substituto, pois este está se responsabilizando por tributo alheio.49 

Portanto, não é a repercussão econômica que define um imposto como indireto, 

mas sim o fato de o contribuinte de direito ser ou não aquele que detém os indícios de 

riqueza que autorizam a instituição da exação. 

 

5.2 Normas constitucionais que interferem nos impostos indiretos 
                                                                 
48 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p. 726. 
49 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
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Como já mencionado no tópico anterior, a hipótese de incidência dos impostos 

consiste sempre em um fato economicamente relevante, não podendo ser tributados 

fatos sem nenhum conteúdo econômico.  

A renda, o patrimônio e o consumo são as três situações, previstas no sistema 

tributário brasileiro, que demonstram indícios ou sinais de riqueza passíveis de 

tributação. Neste sentido, o sujeito que obtém renda, acumula-a ou a gasta estará sujeito 

ao pagamento de impostos. 

A hipótese de incidência dos impostos sobre o consumo – ICMS, IPI e ISS – 

ocorre quando o indivíduo gasta sua riqueza, manifestando a capacidade contributiva da 

espécie tributária. Na verdade, nestas exações há uma substituição tributária, já definida 

anteriormente, pela qual a pessoa que está no final da cadeia econômica (consumidor 

final) é substituída pelos produtores, industriais, comerciantes e prestadores de serviços, 

os quais são os responsáveis, indicados em lei, pelo pagamento destes impostos. 

A complexidade das cadeias econômicas, bem como a multiplicidade de 

ocorrência do fato gerador desses tributos no cotidiano, provocam a adoção, pelo 

Estado, de políticas fiscais que tornem mais célere e eficiente a cobrança e a 

arrecadação dos impostos sobre consumo, deslocando-se o momento do recebimento do 

gravame do final da cadeia para o interior ou início do ciclo. Além disso, seria 

impraticável a vinculação jurídica entre o Fisco e cada um dos consumidores finais. 

Verifica-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, os impostos sobre consumo 

são instituídos pela via indireta, já que o sujeito passivo da relação tributária é uma 

pessoa distinta daquela que detém a capacidade contributiva, ou seja, o consumidor 

final. Tais exações foram criadas para obrigatoriamente transferirem o encargo fiscal ao 

consumidor final. 

A Constituição Federal consagrou as normas da não cumulatividade e da 

seletividade do IPI e do ICMS, buscando evitar que o contribuinte de fato seja 

demasiadamente onerado. 
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A não cumulatividade, prevista nos artigos 154, § 3º, II e 155, § 2º, I da Norma 

Maior, “impõe técnica segundo a qual o valor de tributo devido em cada operação será 

compensado com a quantia incidente sobre as anteriores.”50 Tal princípio busca impedir 

que, nos impostos multifásicos, nos quais o tributo incide sobre todas as fases do 

processo produtivo, a ocorrência de diversos fatos geradores dentro de uma mesma 

cadeia econômica onere demasiadamente o consumidor final, contribuinte de fato do 

gravame fiscal. 

A seletividade, prevista nos artigos 154, § 3º, I e 155, § 2º, III, garante que as 

alíquotas serão aplicadas conforme a essencialidade do produto. Ela resulta da 

capacidade contributiva Quanto mais necessária for a mercadoria para a vida do 

consumidor, menor será a alíquota do tributo. Por outro lado, quanto mais supérflua for, 

maior a alíquota do imposto. 

Portanto, os princípios da não cumulatividade e da seletividade têm a finalidade 

de proteger a capacidade contributiva do consumidor, levando em conta o seu potencial 

econômico. 

 

6 O ALCANCE DA IMUNIDADE INTERGOVERNAMENTAL RECÍPROCA 

AOS IMPOSTOS INDIRETOS 

 

 

O alcance da imunidade recíproca aos impostos indiretos é um assunto que dividiu 

a doutrina tributária brasileira em duas grandes correntes, a formalista e a materialista. 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, discute sobre este tema. 

Neste tópico, analisa-se a duas correntes doutrinárias e a jurisprudência pátria 

quanto ao tema em estudo. 

 

 

6.1 Análise doutrinária 

 

 

                                                                 
50 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 176. 
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A doutrina pátria não é pacífica quanto ao alcance da imunidade mútua nos 

impostos indiretos, especialmente quanto aos impostos sobre o consumo (IPI, ICMS e 

ISS). Diante disso, há duas vertentes interpretativas: a formalista e a materialista. 

 

6.1.1. Corrente Formalista 

 

A vertente formalista sustenta que a imunidade recíproca nos impostos indiretos 

não deve ser aplicada quando o contribuinte de fato é o sujeito protegido 

constitucionalmente por esta limitação ao poder de tributar. Ela prima pela formalidade 

da relação obrigacional tributária, defendendo que somente o contribuinte de direito 

pode ser alcançado por tal instituto. 

Hugo de Brito Machado é um dos tributaristas que defende esta acepção jurídica, 

aduzindo que somente interessa a relação obrigacional tributária existente entre o Fisco 

e o industrial ou comerciante (contribuintes de direito), sendo que ligação entre estes e o 

adquirente da mercadoria é de caráter meramente contratual. Neste sentido, ele leciona: 

 

 

O argumento de que o imposto sobre produtos industrializados/IPI assim 
como o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias/ICMS 
não incidem na saída de mercadorias que o particular (industrial, comerciante 
ou produtor) vende ao Poder Público, porque o ônus financeiro respectivo 
recai sobre este, não tem qualquer fundamento jurídico. Pode ser válido no 
âmbito da ciência das finanças. Não no direito tributário. A relação tributária 
instaura-se entre o industrial, ou comerciante, que vende, e por isso  assume a 
condição de contribuinte, e a Fazenda Pública, ou Fisco, credor do tributo. 
Entre o Estado comprador da mercadoria e o industrial, ou comerciante, que a 
fornece, instaura-se uma relação jurídica inteiramente diversa, de natureza 
contratual. O Estado comprador paga simplesmente o preço da mercadoria 
adquirida. Não o tributo. Este pode estar incluído no preço, mas neste 
também está incluído o salário dos empregados do industrial, ou comerciante, 
e nem por isto se pode dizer que há no caso pagamento de salários. Tal 
inclusão pode ocorrer, ou não. É circunstancial e independe de qualquer 
norma jurídica. Em última análise, no preço de um produto poderão estar 
incluídos todos os seus custos, mas isto não tem relevância para o Direito, no 
pertinente à questão de saber quem paga tais custos.51 
 
 

 

                                                                 
51 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 290. 
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Compartilhando esse mesmo entendimento, Paulo de Barros Carvalho afirma que 
os efeitos econômicos da tributação são estranhos à relação jurídica tributária, pois essa 
se instala por um vínculo entre o sujeito pretensor, Poder Público, e o sujeito devedor, 
contribuinte, sem que haja participação integrativa de terceiro beneficiado, entidade que 
quer se ver imune. Tal autor ressalta ainda que: 

 

[...] a formulação teórica não pode ficar conspurcada pela 
contingência de a entidade tributante, comparecendo como contribuinte de 
fato, ter de arcar com o peso da exação, pois aquilo que desembolsa não é 
tributo, na lídima expressão de seu perfil jurídico.52 

 

 

Conclui-se que tal vertente interpretativa defende que há incidência de impostos 

indiretos quando o contribuinte de direito é empresa privada, mas o contribuinte de fato 

é entidade pública. 

 

6.1.2. Corrente Materialista 

 

A vertente materialista defende a aplicação da imunidade mútua aos impostos 

indiretos, mesmo que as entidades públicas beneficiadas não estejam no polo passivo da 

relação obrigacional tributária. 

 Aliomar Baleeiro é o principal defensor desta corrente doutrinária. Ele a sustenta 

com base no próprio reconhecimento da figura do contribuinte de facto pelo 

ordenamento jurídico pátrio (art. 166 do CTN e Súmula 546 do STF). Assim, o 

tributarista baiano afirma que o Direito não desconsidera a repercussão econômica dos 

tributos indiretos proveniente da Ciência das Finanças.53 

Além disso, influenciado pela doutrina estadunidense, o ilustre doutrinador 

leciona que o instituto da imunidade mútua, decorrente do princípio do federalismo, 

deve ser interpretado extensivamente, almejando a proteção do patrimônio, da renda e 

                                                                 
52 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. Ed. São Paulo: Saraiva,  2013, p. 
194. 
53 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Atualização e notas de 
Misabel Abreu Machado Derzi. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010 
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dos serviços dos entes federados de qualquer constrição financeira proveniente de outro 

ente político, com fundamento na própria Constituição Federal.  

Ademais, para Baleeiro, as legislações infraconstitucionais devem respeitar os 

princípios inerentes à imunidade intergovernamental recíproca (princípio federativo e da 

capacidade contributiva) que não podem ser distorcidos por sutilezas e jogos de palavra 

do legislador ordinário.  

Se a aquisição é realizada por pessoa jurídica de direito público, para seu uso, 

haverá, consequentemente, uma diminuição em seu patrimônio casa exista a inclusão 

dos impostos indiretos no preço do produto. Tal realidade não deveria ocorrer, pois a 

Carta Magna de 1988 proibiu, expressamente, o comprometimento do patrimônio das 

entidades públicas por meio de impostos de entes federados.  

Logo, para o doutrinador, a repercussão econômica, nos impostos indiretos, deve 

prevalecer sobre a forma jurídica. 

Defendendo a vertente materialista, Derzi buscou nos princípios constitucionais, 

explícitos ou implícitos, a fundamentação para a interpretação materialista de tal 

limitação ao poder tributário. A autora considera que a verdadeira questão está em 

descobrir que princípios e valores-jurídicos devem servir à interpretação da imunidade 

recíproca. Nesse sentido, leciona: 

 

Além de servir ao federalismo e à capacidade econômica, a imunidade 
recíproca se justifica ainda pelo fato de que as pessoas estatais não estão 
sujeitas ao dever de solidariedade no pagamento dos impostos (art. 3º, I), uma 
vez que todos os seus bens, patrimônio, rendas e serviços  já estão 
exclusivamente voltados ao interesse público. E são, nesse sentido, 
istrumentalidades de governo que devem ser protegidas para servir, 
exatamente, aos interesses superiores da coletividade.54 

 

 

Outrossim, Derzi defende que as previsões constitucionais dos princípios da não 

cumulatividade e da seletividade retratam a preocupação do constituinte com a realidade 

                                                                 
54

 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Atualização e notas de 
Misabel Abreu Machado Derzi. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 486. 
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econômica nos impostos sobre o consumo, trazendo a transferência do ônus fiscal para 

o plano jurídico.55 

Coêlho reforça a lista de doutrinadores tributários que defendem a corrente 

substancialista de aplicação da imunidade intergovernamental recíproca, destacando a 

ausência de capacidade contributiva dos entes federados. Além do mais, demonstra que 

a caracterização do comerciante ou produtor como contribuinte de direito revela-se 

mera técnica legislativa incapaz de superpor-se sobre o instituto da imunidade mútua, 

como se vê abaixo: 

 

A questão de dizer que as concessionárias são contribuintes de jure, por isso 
excluídos da imunidade, é verdadeira, mas não deixa de trair certa suspicácia. 
Bastaria a lei dizer que elas seriam “retentoras” e contribuintes os usuários 
para que se apropositasse a imunidade intergovernamental em favor das 
pessoas políticas. 
É de perguntar se uma simples opção técnica pode ou deve superpor-se a um 
princípio tão vetusto como é o da imunidade intergovernamental recíproca, 
fundado em plano axiológico e de larga tradição jurídica.56 

 

Portanto, a vertente materialista pode ser definida pela ideia central de que a 

repercussão econômica do tributo é fato reconhecido pelo Direito, refletindo no âmbito 

jurídico.  

 

6.2 Análise Jurisprudencial 

 

 

A discussão jurisprudencial acerca do alcance da imunidade recíproca nos 

impostos indiretos, dentro do Supremo Tribunal Federal, não é recente, sendo tal 

questão analisada desde a década de 60. Durante esta época, predominou, no Pretório 

Excelso, a concepção defendida pela corrente materialista, pela qual o ente estatal que 

fosse adquirente final estaria imune à incidência indireta dos impostos sobre o consumo. 

 Como consequência, nesta época, diversas entidades imunes interpuseram 

mandados de segurança, com o fim de contestar a cobrança destes tributos. 

                                                                 
55

 Ibid. 
56 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012, p 252. 
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Cita-se, como exemplo, o RMS nº 17.380/SP, o qual afastou a cobrança de tributo 

sobre a compra de elevador pela Caixa Econômica Federal. Segue a ementa do julgado: 

 

Sendo o imposto de consumo eminentemente indireto, que recai, ao 

final, sobre o comprador, de seu pagamento estão isentas as Caixas 

Econômicas, que gozam de imunidade tributária face ao art. 2, parágrafo 

único, do D. 24.427, de 19/6/1934, revigorado pelo D. 8.555, de 26.12.45. 

Recurso Ordinário Provido.57 

 

Entretanto, tal posicionamento não era ilimitado, tendo em vista que o Tribunal, 

inspirado na jurisprudência norte-americana, não admitia a aplicação da imunidade 

mútua quando fosse possível que o ente público pudesse transmitir o gravame fiscal a 

terceiros. 

Na década seguinte, porém, este entendimento começou a perder força, passando 

a prevalecer a vertente formalista da imunidade recíproca, desenvolvida pelo Ministro 

Bilac Pinto. É expressiva a ementa dos Embargos em Recurso Extraordinário nº 

69.483/SP, in verbis: 

  

 

Imposto de consumo. Imposto sobre produtos industrializados. As caixas 
econômicas federais estão sujeitas ao pagamento desses tributos. A 
imunidade fiscal recíproca não pode ser invocada para ilidir a cobrança 
desses impostos. o contribuinte de iure é o industrial ou produtor. Não se 
pode opor a forma jurídica a realidade econômica. A figura do contribuinte 
de fato é estranha à relação jurídica tributaria. A união e suas autarquias 
somente podem invocar a imunidade recíproca quando se trate de impostos 
estaduais ou municipais .58 

 

 

Verifica-se que tal julgado, liderado pelo Min. Bilac Pinto, elidiu a aplicação da 

imunidade intergovernamental mútua ao contribuinte de fato dos impostos sobre o 

consumo, pois considerou que a realidade econômica da tributação não pode alcançar a 

acepção jurídica da relação obrigacional tributária. 
                                                                 
57 STF, RMS 17380/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 1ª Turma, julgado em 13.11.1967, DJU de 
8.12.1967. 
58 STF, Embargos em RE 69483/SP, Rel. Ministro Bilac Pinto, Pleno, julgado em 30.09.1970, DJU 
27.11.1970. 
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É importante ressaltar o voto contrário do então presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Aliomar Baleeiro, que, em sua obra, assim se refere a tal decisão: “data venia, 

não estamos convencidos dessa tese, que daí por diante foi consagrada por outros 

acórdãos. Nosso Direito não ignora o contribuinte de facto (CTN, art. 166; Súmula n. 

546), que é uma realidade econômica”.59 

Atualmente, a tese do Min. Bilac Pinto (corrente formalista) é a que predomina na 

Corte Constitucional Brasileira. Podemos citar, como exemplo de decisões em que foi 

aplicada esta interpretação da imunidade mútua, os seguintes julgados: ARE nº 690.382 

AgR / RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI nº 500.139 AgR / RS, Rel. Min. Marco 

Aurélio; AI 717793 AgR / PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 671412 AgR / SP, Rel. 

Min. Eros Grau; AgR no RE nº 600480 / RS, Rel. Min. Marco Aurélio. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988, dentro do ordenamento jurídico pátrio, ocupa 

posição de destaque, tendo em vista que as suas normas condicionam e fundamentam 

todo o sistema jurídico brasileiro, tanto no aspecto material quanto no aspecto formal. 

Os valores previstos na Lei Maior devem receber um elevado grau de efetividade 

do intérprete do texto constitucional, ou seja, uma norma constitucional deve ser 

interpretada de modo que sua eficácia seja otimizada. Essa é, inclusive, a definição do 

princípio interpretativo da máxima efetividade constitucional. 

No que diz respeito ao alcance da imunidade mútua aos impostos indiretos, como 

visto em tópico anterior, há duas interpretações jurídicas, fundamentadas em preceitos 

diversos. Para a corrente formalista, fundamentada na ausência da figura do contribuinte 

de fato na relação obrigacional tributária, o ente federado não será imune do pagamento 

indireto dos impostos em que existe uma transferência do encargo financeiro. Já a 

vertente materialista (substancialista) respalda-se nos princípios fundamentais da 

                                                                 
59

 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Atualização e notas de 
Misabel Abreu Machado Derzi. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 465. 
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imunidade recíproca, quais sejam, o pacto federativo e a ausência de capacidade 

contributiva dos entes federados, a fim de que esta seja aplicada às pessoas públicas. 

Logo, tem-se que a interpretação que melhor se harmoniza com toda a sistemática 

constitucional é a materialista, uma vez que busca atribuir uma maior eficiência à 

imunidade intergovernamental recíproca, otimizando-lhe a eficácia.  

A vertente formalista peca em desconsiderar os fundamentos constitucionais da 

própria imunidade recíproca. O pacto federativo é um valor constitucional 

expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 1º, elevado 

à cláusula pétrea, impassível de alteração por meio de emenda. Deixar de aplicá-lo aos 

casos em que há transferência do ônus financeiro do imposto consiste em uma afronta à 

própria Carta Magna.  

O argumento de que o contribuinte de fato está fora da relação obrigacional 

tributária consiste em mero artifício legislativo no sentido de afastar a imunidade 

recíproca. Tal tese é incapaz de sobrepor-se à sistemática constitucional que envolve 

essa limitação ao poder de tributar. 

Com efeito, a corrente materialista deve ser aplicada, pois leva a um entendimento 

que prestigia os princípios constitucionais do federalismo e da capacidade contributiva 

tributária. Porém, esse não é o posicionamento da Corte Constitucional pátria, a qual 

defende a corrente formalista da questão. 

Essa avaliação jurídica do Supremo Tribunal Federal deve ser revista, pois não 

está de acordo com a sistemática constitucional que circunda a imunidade mútua. Deve-

se retornar à tese outrora defendida pelo ilustre tributarista, Aliomar Baleeiro. 
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