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DIREITO CONSTITUCIONAL
1. MEDIDA PROVISÓRIA
EXTINÇÃO DE SEGURO DPVAT
POSSIBILIDADE OU NÃO DE EXTINÇÃO DE SEGURO DPVAT POR MEIO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
1. (DJUS) Para o STF, a regulação do DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de vias terrestres) não pode se dar através de
Medida Provisória, por ser matéria reservada à Lei Complementar, nos termos do
art. 192, da Constituição Federal. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
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Determinado Partido Político ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra o
Presidente da República que editou, no uso de suas atribuições, Medida Provisória
904/19, extinguindo o seguro obrigatório DPVAT. O Partido alegou ofensa ao art. 62, §
1º, III, da CF/88, que exige a edição de Lei Complementar para regular a matéria que
regula aspecto essencial do sistema financeiro, nos termos do art. 192, da CF/88. Para o
STF, nessa hipótese, tem razão o Partido, uma vez que a referida matéria tratada por
medida provisória é reservada à lei complementar. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, a regulação do DPVAT (seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres) não pode se dar através
de Medida Provisória, por ser matéria reservada à Lei Complementar, nos termos do art.
192, da Constituição Federal1. O art. 62, §1º, III, da CF/882 veda a edição de medidas
provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Noutro passo, a legislação que
versa sobre seguro obrigatório (DPVAT) regula ASPECTO ESSENCIAL DO SISTEMA
FINANCEIRO que também deve ser tratado por meio de lei complementar, nos termos do
que dispõe o art. 192, da CF/88, uma vez que o sistema de seguros integra o sistema
financeiro nacional, subordinando-se ao Banco Central do Brasil. Dessa forma, a regulação
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por
sua Carga EXIGE, conforme art. 192 da CF/88, LEI COMPLEMENTAR.
STF. Plenário virtual. ADI 6262/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/12/2019 (INFO/STF 974).

1

CF/88, art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
2
CF/88, art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: [...] III reservada a lei complementar [...].
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DIREITO TRIBUTÁRIO
2. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
LIVROS ELETRÔNICOS
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA APLICA-SE AOS LIVROS DIGITAIS E AOS SUPORTES
EXCLUSIVOS PARA UTILIZÁ-LOS?
2. (DJUS) Para o STF, a imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88
aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (ebook) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros
eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
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Determinada empresa foi obrigada a pagar o ICMS pela comercialização de seus livros
digitais (e-books). Insatisfeita, ajuizou ação requerendo a não aplicação desse imposto,
de acordo com o art. 150, VI, "d", da CF, afirmando que aos livros digitais também se
aplica a imunidade tributária presente na referida norma. A fazendo estadual credora,
por sua vez, alegou que o constituinte ofereceu especial proteção apenas aos livros,
jornais e periódicos produzidos com papel, não gozando de imunidade como todos os
outros meios de comunicação excluídos do dispositivo constitucional. Nessa situação,
para o STF, assiste razão à empresa, pois a imunidade tributária do art. 150, VI, d, da CF
aplica-se também à comercialização dos livros eletrônicos. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STF, a imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da
CF/883 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. Isso porque, a
Constituição Federal traz, em seu art. 150, algumas hipóteses de imunidades tributárias,
isto é, casos em que determinadas atividades não sofrerão a incidência de tributos.
Dentre elas, está a imunidade tributária quanto aos impostos sobre livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua impressão. Trata-se de imunidade objetiva, pois
incide apenas sobre bens e não se remete a impostos pessoais, tendo sido criada com o
intuito de não se evitar manifestações da cultura, liberdade de expressão e ensino em
razão do pagamento de impostos. O STF já havia decidido que o conceito de "livro" deve
ser entendido num sentido amplo, de modo a abarcar, inclusive, os manuais técnicos e
apostilas. Porém, grande dúvida surgiu acerca da aplicação da referida imunidade aos
livros digitais (e-books). Assim, no RE 330.817/RJ (Info 856/STF), o Supremo fixou a
seguinte tese: "a imunidade tributária constante do art. 150, VI, “d”, da Constituição
Federal (CF), aplica-se ao livro eletrônico (“e-book”), inclusive aos suportes
exclusivamente utilizados para fixá-lo". Dessa forma, tornou-se pacífico que o livro pode
ser tanto impresso (papel) como eletrônico (digital), uma vez que o papel é apenas um
elemento acidental e não essencial para configuração do que seria um "livro". Também

3

CF, art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
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ficou decidido que os suportes utilizados exclusivamente para ler livros digitais também
gozam da imunidade tributária, pois têm como finalidade proporcionar a leitura das
obras, equiparando-se aos livros tradicionais. Insta salientar que para ter a imunidade,
esses aparelhos eletrônicos devem ser construídos exclusivamente para a leitura dos
livros (não alcançando, por exemplo, smartphones, tablets ou notebooks) e pouco
importa se possuem funcionalidades acessórias, como a possibilidade do acesso à internet
para "baixar" os livros eletrônicos e mudança do tipo e tamanho da fonte, uma vez que o
objetivo disso é justamente tornar possível a leitura. Atenção! Apesar de já ser um
entendimento consolidado no STF, o plenário aprovou a Súmula Vinculante 57, a partir da
proposta da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Brasscom), com o seguinte texto: "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". Portanto, a
imunidade tributária sobre livros digitais e sobre os suportes utilizados exclusivamente
para fixa-los agora é entendimento sumulado.
STF. Plenário. Precedente: RE 330.817/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 31/08/2017 (INFO/STF 974).

RESUMO
DIREITO CONSTITUCIONAL
1)

Para o STF, a regulação do DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores de vias terrestres) não pode se dar através de Medida Provisória, por
ser matéria reservada à Lei Complementar, nos termos do art. 192, da Constituição Federal4.

DIREITO TRIBUTÁRIO
2)

Para o STF, a imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/885 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 (ereaders), ainda que possuam funcionalidades acessórias (súmula vinculante 57).

4

CF/88, art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
5
CF, art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
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