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RESUMO 

STRACHICINI, Viviane Camara. Tributação das atividades econômicas das pessoas 

jurídicas de direito privado enquanto concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos. 2020. 206 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

Propõe-se estudar o enquadramento das formas de remuneração previstas para o regime 

geral de concessões e permissões de serviços públicos aos arquétipos de tributos previstos 

no Texto Constitucional. São analisados o regime jurídico das concessões e permissões de 

serviços públicos da Lei 8.987/1995, a natureza jurídica das remunerações nele previstas, a 

eventual submissão dessas atividades a hipóteses de imunidade e, então, a sujeição 

potencial à tributação das remunerações: tarifas, fontes acessórias ou complementares de 

receitas e indenizações pagas pelo Poder Público ao particular. Observa-se que a principal 

fonte de receita das concessionárias e permissionárias – a tarifa – não possui natureza de 

tributo, mas equivale a preço pago pelo usuário como contraprestação pelo serviço público 

utilizado; que as concessionárias de serviços públicos não estão submetidas à regra de 

imunidade recíproca do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, apesar de haver casos de 

seu reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, e que há outras hipóteses de 

imunidades previstas no Texto Constitucional que podem ser relacionadas à prestação de 

serviços públicos. A partir disso, compreende-se que as receitas previstas para concessões 

e permissões no regime da Lei 8.987/1995 submetem-se à regular incidência de tributação, 

conforme o enquadramento das remunerações aos arquétipos constitucionais de tributação 

dos ingressos que representam: tributos incidentes sobre a prestação de serviços, sobre a 

circulação de mercadorias, sobre a receita e sobre o lucro.  

 

Palavras-chave: Concessões. Permissões. Tributação. Serviço Público. 

 



 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

STRACHICINI, Viviane Camara. Taxation of economic activities developed by private 

entities that provide public services. 2020. 206 p. Master’s Dissertation (Master Program 

in Law) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

The objective is to study the remuneration of concessions and permissions of public 

services and its submission to the archetypes of taxes provided by the Constitutional Text. 

It considers the legal regime of concessions and permissions of public services provided by 

the Law 8.987/1995, the legal nature of the remuneration that it provides, the subordination 

of such activities to immunity rules, and, then, the taxation of tariffs, complementary 

sources of revenue and indemnification paid by the Public Authorities to private entities. It 

is concluded that the main source of revenue of concessions and permissions – the tariff – 

has no tax nature, and that it constitutes a price charged by the private entity due to the 

provision of public services. These revenues are not subject of reciprocal immunity rule, 

but there are specific cases of concessions and permissions considered immunes by the 

Supreme Court.  Furthermore, there are other kinds of immunities that can be applied. It is 

also understood that the revenue of concessions and permissions is submitted to regular 

taxation, according to the framework of the activities performed and their identity to the 

constitutional archetypes of revenue taxation: taxes levied on services, on movement of 

goods, on revenue and on profit.  

 

Keywords: Concessions. Permissions. Taxation. Public services. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objeto o estudo do enquadramento das formas de 

remuneração previstas para o regime geral de concessões e permissões e serviços públicos 

previsto na Lei 8.987/1995 aos arquétipos constitucionais de tributos. Para tanto, analisa a 

natureza jurídica da relação estabelecida entre o Estado e as concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, a potencial submissão das atividades por elas 

desempenhadas à imunidade recíproca ou outra espécie específica de imunidade e, por fim, 

o enquadramento das remunerações previstas no texto legal aos arquétipos constitucionais 

de tributação. 

Propõe-se a responder à seguinte pergunta: as remunerações previstas na 

Lei 8.987/1995 como contraprestação pela prestação de serviços públicos concedidos e 

permitidos estão submetidas à tributação? A hipótese é a de que constituem atividade 

econômica e, como tal, sujeitam-se à regular tributação. 

Pretende-se, com isso, compreender, de maneira integrada e intertextual, as 

normas que dispõem sobre o regime geral de concessões e permissões e aquelas que tratam 

da predeterminação constitucional de incidência tributária sobre as remunerações 

decorrentes dessas atividades. 

O estudo é dividido em três capítulos.  

No primeiro capítulo são fixados os pressupostos metodológicos do estudo, 

afirmando-se a perspectiva normativista, sistemática e intertextual que marca a 

compreensão do tema proposta. 

No segundo, é apresentado estudo do regime jurídico das concessões e 

permissões de serviços públicos e elencadas as remunerações nele previstas: tarifas, fontes 

acessórias de receitas e indenizações. 

No terceiro, é estudada a conexão entre os critérios predeterminados das 

normas de competência tributária previstas no Texto Constitucional e as Regras-Matrizes 

de Incidência dos tributos, que poderão vir a incidir sobre as remunerações previstas na Lei 

8.987/1995. A abordagem se inicia com a análise da sujeição ou não dessas atividades a 

regra de imunidade subjetiva (imunidade recíproca) e, ainda, a eventuais imunidades 

objetivas. Superada essa fase, passa a analisar os arquétipos constitucionais tributários a 

partir da norma de competência para verificação de incidência tributária potencial sobre as 

remunerações elencadas no Capítulo 2.   
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Encerrado este último capítulo, são expostas as conclusões alcançadas pelo 

estudo. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho objetivou responder à seguinte pergunta: as remunerações 

previstas na Lei 8.987/1995 como contraprestação pela prestação de serviços públicos 

concedidos e permitidos estão submetidas à tributação? A hipótese foi a de que 

constituem atividade econômica e, como tal, podem ser objeto de tributação, conforme sua 

adequação aos demais pressupostos normativos de instituição e cobrança de tributos 

previstos no sistema tributário. 

A conclusão obtida foi a de que as remunerações decorrentes do exercício 

de atividades previstas nos contratos de concessão e de adesão de serviços públicos 

decorrem do exercício de atividade econômica em sentido amplo, e que sobre elas pode ser 

instituída tributação, obedecido o seu enquadramento aos arquétipos constitucionais de 

incidência e os demais requisitos normativos predeterminados nas normas de competência 

constitucionais.  

Afirmou-se que a imunidade recíproca é incompatível com o regime 

tarifário, marca distintiva das concessões e permissões de serviços públicos, mas que há 

discussões na doutrina e jurisprudência a respeito da sua extensão a entidades que prestem 

serviços públicos. A principal contraposição identificada foi a dos casos de prestação de 

serviços públicos por empresas públicas e sociedades de economia mista, que integram a 

Administração Pública Indireta. Foram verificadas, também, hipóteses objetivas de 

imunidade aplicáveis a atividades que poderão ser qualificadas como serviços públicos. 

Constatou-se que a cobrança de tarifas representa ingressos financeiros que 

poderão vir a ser tributados por meio de tributos sobre receita ou faturamento, lucro, 

prestação de serviços e circulação de mercadorias, conforme sua adequação à Regra-Matriz 

de Incidência de cada um deles. O mesmo pôde ser dito com relação às assim ditas fontes 

alternativas de receitas, cuja peculiaridade é a de não decorrerem da prestação do serviço 

público, mas sim da exploração de atividades econômica em sentido estrito. Por fim, 

concluiu-se que as indenizações poderão constituir ingresso a ser tributado por meio de 

tributos sobre receita ou faturamento e lucro, conforme a circunstância de constituírem, em 

sua fixação, mera reposição do patrimônio da concessionária e de investimentos realizados 

(danos emergentes), ou indenização por receitas que deixaram de ser auferidas (lucros 

cessantes).  
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NOTAS CONCLUSIVAS 

A Constituição Federal estabelece determinações ao Estado para que realize 

atividades definidas como serviços públicos pelo direito positivo, de modo a implementar 

valores e objetivos que lhes são caros. Os serviços públicos submetem-se a regime jurídico 

próprio, estabelecido pelo art. 175 da CF, e podem ser considerados atividade econômica 

em sentido amplo. 

 A definição material desses serviços pode ou não ser objeto de norma 

constitucional. Independentemente de sua criação ser fruto de uma norma constitucional 

que predetermine seus aspectos materiais, dependem, sempre, de delimitação legal em 

norma de competência que outorga a um ente estatal o dever de realizá-los. Nessa medida, 

um serviço público é sempre um serviço definido por lei numa norma de competência e 

suas especificidades estão delimitadas em contrato. A entidade da Administração Pública a 

quem é outorgado o dever de prestar o serviço público pode cumpri-lo diretamente ou por 

meio de concessão ou permissão. 

O regime geral das concessões e permissões de serviços públicos é previsto 

na Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Há serviços públicos cujo regime de delegação é 

previsto em lei especial, aplicando-se as normas da Lei 8.987/1995 de forma subsidiária. 

Nas concessões e permissões não há ato unilateral do Estado. Há contratos, 

comutativos e sinalagmáticos, vinculados ao procedimento licitatório previamente 

realizado. A Lei 8.987/1995 refere-se a esses contratos como contrato de concessão de 

serviços públicos (para concessões de serviços públicos) e contratos de adesão (para 

permissões de serviços públicos). Suas cláusulas constituem obrigações cujo 

descumprimento gera responsabilidade às partes. A diferença fundamental entre essas duas 

espécies de contrato é a possibilidade de rescisão de permissão de serviços públicos a 

qualquer tempo, enquanto os contratos de concessão possuem prazo certo de duração. Mas 

deve-se destacar que os contratos de concessão podem ser extintos antes do prazo 

inicialmente previsto, quando razões de interesse público assim o exigirem.  

A Lei 8.987/1995 estabelece relação direta entre o cumprimento das 

disposições contratuais e o seu assim dito equilíbrio econômico-financeiro, que é regra 

subjacente a todo e qualquer contrato de concessão e de permissão de serviços públicos. 

Seu conteúdo relaciona-se com a identificação dos encargos assumidos por cada parte no 

contrato e os direitos de cada uma delas decorrentes das obrigações firmadas. O 

descumprimento dessas obrigações – dolosa, culposa ou por circunstâncias alheias à 
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vontade das partes – gera desequilíbrio e deve ser corrigido conforme os mecanismos de 

ajuste previstos no próprio contrato, no edital de licitação e na lei de concessões. Pode 

também gerar, por vezes, a extinção do contrato e o dever de indenizar. 

A concessionária ou permissionária de serviços públicos, ao firmar contrato 

de concessão ou permissão, assume o dever de prestar o serviço público nele previsto e, 

quando for o caso, de promover obras públicas necessárias à prestação. Como 

contrapartida, a concessionária/permissionária reconhece o direito de realizar a exploração 

econômica daquele serviço, de obter receitas acessórias relacionadas à exploração do 

serviço concedido, conforme a equação econômico-financeira previamente fixada, bem 

como o de ter seu investimento em bens reversíveis devidamente amortizado ou 

depreciado.  

A remuneração por excelência das concessões e permissões se dá por meio 

da cobrança de tarifas. A tarifa não é tributo. É preço pago pelo usuário do serviço, 

submetido a regulação própria da Lei 8.987/1995, que vincula sua cobrança de forma 

direta à necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Constitui a receita fundamental da concessionária e da permissionária de serviço público. 

Sua fórmula de cálculo é objeto de regulamentação legal e contratual e deve refletir o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando-se os custos necessários à sua 

realização.  

A concessionária/permissionária pode, ainda, obter receita pela exploração 

de outras fontes acessórias ou complementares e pelo pagamento de valores classificados 

pela Lei 8.987/1995 como indenizações. As indenizações pagas pelo poder concedente 

poderão ser caracterizadas como recomposições de patrimônio (por danos emergentes), ou 

como compensações pelo valor que se deixou de auferir em razão de descumprimento 

contratual (por lucros cessantes), a depender da espécie de dano que visam a compensar. 

É possível discutir a aplicação da regra de imunidade recíproca a concessões 

e permissões de serviços públicos, seja em razão de um critério objetivo – prestação de 

serviço público –, seja de um critério subjetivo – circunstância de aquele que o presta 

compor a Administração Pública. Há, ainda, posicionamentos doutrinários pela conjugação 

desses dois critérios e pela necessidade de se analisar o tema sob a perspectiva do princípio 

constitucional de livre concorrência. 

O STF reconhece a imunidade recíproca, quanto a concessões e permissões 

de serviços públicos, em situações excepcionais. Foram identificados neste trabalho 

fundamentos de decisão comumente utilizados pela Corte para abordagem do tema. Mas 
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apesar da relevância de tais critérios, não há uma posição clara e segura a ser apontada 

quanto à possibilidade ou não de ser reconhecida a imunidade para concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, quando integrantes da Administração Indireta. Por 

outro lado, para as demais concessionárias e permissionárias, não foram identificados 

casos de reconhecimento de imunidade recíproca pela Corte.  

Ainda a respeito do tema da imunidade recíproca, concluiu-se que não são 

as disposições a respeito do exercício de atividade econômica em sentido estrito que 

afastam a regra de imunidade na prestação de serviços públicos, tais como o princípio da 

livre concorrência (art. 170, IV da CF), a impossibilidade de empresas públicas e 

sociedades de economia mista submeterem-se a “privilégios fiscais não extensivos às do 

setor privado” (art. 173, § 2º da CF) ou, ainda, a previsão do art. 150, § 3º da CF, de que a 

imunidade não se aplica à “exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 

aplicáveis a empreendimentos privados”.  

De acordo com a perspectiva aqui adotada, a prestação de serviços públicos 

por meio de concessões e permissões é sempre incompatível com a aplicação da imunidade 

recíproca. Isso porque a CF, em seu art. 150, §3º, afasta expressamente a espécie de 

imunidade nos casos em que a remuneração decorrente da atividade esteja submetida ao 

regime tarifário. Tal circunstância independe de ser a concessionária ou permissionária 

integrante ou não da Administração Pública Indireta. 

Há, ainda, hipóteses de imunidades que podem ser relacionadas aos serviços 

públicos de forma objetiva, previstas no art. 155, § 2º, X, b, e § 3º da CF, para as quais a 

identificação do elemento subjetivo – quem as realiza – é irrelevante. 

Os ingressos financeiros decorrentes da concessão ou permissão são 

potencialmente tributáveis. A legitimidade dessa tributação terá como pressuposto 

fundamental a adequação do fato a uma hipótese constitucional de atribuição de 

competência para o ente político instituir tributo sobre a materialidade por eles 

representada, considerando-se, especialmente, os conceitos constitucionais pressupostos de 

receita, renda, serviço e mercadoria. 

As tarifas têm o potencial de representar ingressos de receitas tributáveis por 

tributos incidentes sobre a receita ou faturamento e sobre a renda, integrando sua regular 

apuração. O mesmo pode ser afirmado com relação à exploração de fontes alternativas ou 

complementares de receitas. 
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Para a incidência de tributação sobre serviços, exige-se, ainda, definição do 

serviço público como serviço tributável pela legislação complementar – no caso do ISS - 

ou seu enquadramento em qualquer das hipóteses de serviços tributáveis pelo ICMS, 

considerados os contornos materiais do serviço público previstos em lei, no edital de 

licitação e no contrato de adesão ou concessão. Note-se que na concessão precedida de 

obra pública, a atividade de construção e manutenção de bens públicos ou reversíveis deve 

ser considerada atividade-meio para a prestação do serviço, não sendo objeto de 

remuneração específica pelo usuário. Por essa razão, não estará submetida à incidência de 

ISS. 

No caso do ICMS, é possível discutir a necessidade de atenção ao princípio 

da seletividade com relação à tributação de serviços públicos concedidos ou permitidos, 

sob a perspectiva de que serviços públicos seriam, sempre, essenciais. O tema é objeto de 

Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no STF e há posições divergentes na 

jurisprudência de tribunais em segunda instância. 

Poderão, ainda, ser objeto de tributação os valores recebidos pelos 

concessionários a título daquilo que a Lei 8.987/1995 denomina indenizações. A incidência 

ou não de tributação nesse caso dependerá da espécie de dano que a indenização pretenda 

reparar. Essa análise deverá ser realizada concretamente, considerando-se a causa da 

indenização realizada: as indenizações por lucros cessantes amoldam-se aos arquétipos 

constitucionais de tributação sobre a receita ou faturamento e sobre a renda; as 

indenizações por danos emergentes não se submetem à tributação sobre a renda. Há 

discussões a respeito da conformação da indenização por danos emergentes ao conceito 

constitucionalmente pressuposto de receita e da indenização por lucros cessantes ao 

conceito constitucionalmente pressuposto de renda. 

No caso de extinção da concessão por advento de termo contratual sem que 

tenha ocorrido completa amortização ou depreciação de bens reversíveis pelo 

concessionário, a natureza parece ser a de recomposição patrimonial (danos emergentes), 

por investimentos realizados pelas concessionárias ou permissionárias que não tenham sido 

devidamente recompostos, como esperado conforme a equação econômico-financeira do 

contrato. A Receita Federal do Brasil exige tributação sobre renda e receita nesses casos, 

mas em ato normativo sobre o tema destaca a necessidade de se analisar os critérios de 

cálculo utilizados para a mensuração da indenização. Deve-se considerar, então, se há no 

caso concreto mera reposição de um custo suportado pelo concessionário ou 

permissionário, ou, diversamente, compensação por uma receita ou acréscimo patrimonial 
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que deixou de auferir em razão de descumprimento de cláusula contratual relacionada à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado. 
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