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SÚMULA VINCULANTE 57    

A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, 

da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, 

no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e 

dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, 

como leitores de livros eletrônicos (e-readers), 

ainda que possuam funcionalidades acessórias. 

Fonte: https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/como-estudar-a-materia-legislacao-tributaria-municipal-dicas-de-estudo/ 

MAPA MENTAL- DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS MUNICIPAIS 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2857%2ENUME%2E%29%29+E+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulasVinculantes&url=http://tinyurl.com/yyve97ng


 

 

 

 

(XXVI Exame de Ordem). João, dirigente do Sindicato dos 

Metalúrgicos do Município X, informa que o Fisco Municipal 

cobrou Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba-

na (IPTU) de um imóvel que o sindicato aluga a terceiros e cujo 

valor é integralmente utilizado para a defesa dos interesses dos 

trabalhadores sindicalizados. João o consulta, sobre a viabilida-

de da exigência fiscal.  

Na oportunidade, um dirigente do Sindicato das Indústrias Me-

talúrgicas do Município “X” (sindicato patronal) indaga se o 

IPTU deveria incidir sobre imóvel de propriedade deste Sindi-

cato, nas mesmas condições. 

 

Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. 

  

A)  O município está correto em cobrar o IPTU sobre o imóvel 

de propriedade do sindicato dos trabalhadores? Justifique.  

 

B)   Haveria incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade 

do sindicato patronal? Justifique.  

A)   O município não está correto. O sindicato dos trabalhadores tem direito à imunidade tributária prevista no Art. 150, inciso 

VI, alínea c, da CRFB/88, inclusive com relação a imóveis alugados, se o aluguel for revertido para suas atividades fins, 

conforme a Súmula Vinculante nº 52. 

B)   Sim, pois o direito à imunidade tributária é limitado aos sindicatos de trabalhadores, não constando os sindicatos patronais 

no rol taxativo das entidades imunes, conforme o Art. 150, inciso VI, alínea c, da CRFB/88.  

 

 

CNJ SUSPENDE PRAZOS PROCESSUAIS EM ESTADI-

OS QYE DECRETAREM LOCKDOWN 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou uma nova re-

solução, nesta quinta-feira (7), determinando a suspensão auto-

mática dos prazos processuais, em meio físico e eletrônico, nos 

Estados brasileiros que tiverem decretado lockdown, que é o 

fechamento obrigatório de serviços e a suspensão de circulação 

de pessoas, em decorrência da pandemia do coronavírus. 

A Resolução 318/2020 – CNJ leva em consideração a natureza 

essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se asse-

gurar condições mínimas para sua continuidade, compatibili-

zando-a com a preservação da saúde de magistrados, servido-

res, agentes públicos, advogados e usuários em geral. 

Fonte: https://www.oab.org.br/noticia/58129/cnj-suspende-prazos-processuais-em-estados-

que-decretarem-lockdown 

 

DICA 01: PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – Todo e qualquer 

tributo deve ser instituído por meio de lei. O STF já decidiu que 

medidas provisórias são instrumentos normativos qualificados 

para instituir tributos, exceto aqueles que tiveram a sua institui-

ção reservada à lei complementar. 

São tributos cuja instituição deve ocorrer por meio de lei comple-

mentar: Imposto sobre Grandes Fortunas, Empréstimos Compul-

sórios, Impostos Residuais e Contribuições Residuais. 

 

DICA 02: COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – A competência 

tributária é indelegável. 

Permite-se, porém, a delegação da capacidade tributária ativa, 

isto é, a aptidão para se tornar sujeito ativo da obrigação tributá-

ria. 

A capacidade tributária ativa só pode ser delegada a pessoa jurí-

dica de direito público. 

 

DICA 03: ISENÇÕES – No que toca às isenções tributárias, vo-

cê precisa saber que: 

– Constitui causa de exclusão do crédito tributário; 

– Somente pode ser concedida por meio de lei específica; 

– A interpretação da legislação tributária deve ser literal; 

– Não dispensa o cumprimento de obrigações acessórias. 

 

DICA 04: CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE SOCIAL 

– Todos os entes são competentes para instituir contribuições 

previdenciárias para custeio do regime de previdência dos seus 

respectivos servidores públicos titulares de cargo efetivo. 

Contudo, apenas a União possui competência tributária para ins-

tituir contribuições previdenciárias para custeio do Regime Geral 

de Previdência Social! 

 

DICA 05: RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – O sujeito 

passivo da obrigação tributária principal pode ser contribuinte ou 

responsável. Será contribuinte quando tiver relação pessoal e 

direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 

Será responsável, quando, sem revestir a condição de contribuin-

te, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

DICA 06: RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – Os direto-

res e gerentes de empresas são pessoalmente responsáveis pelos 

créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 

atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, con-

trato social ou estatutos. 

Portanto, o sócio não é responsável pelo simples fato de integrar 

o quadro social da pessoa jurídica, mas tão somente quando pra-

ticar os atos acima descritos. 

 

DICA 07: LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – Após a regular 

notificação do lançamento ao sujeito passivo, o crédito tributário 

só pode ser alterado em três situações: 

– Impugnação do sujeito passivo; 

– Recurso de ofício; e 

– Iniciativa de ofício da autoridade administrativa. 
 

Fonte:https://www.estrategiaoab.com.br/dicas-de-direito-tributario-1a-fase-oab/ 


