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RESUMO 

GABRIELLI, Bruna Tapié. A imunidade recíproca da empresa estatal e a ordem 
econômica. 2018. 138 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  
 

Esta dissertação de mestrado tem por objetivo analisar o reconhecimento da imunidade 
recíproca às empresas estatais em virtude de sua atuação na ordem econômica. A imunidade 
recíproca é norma constitucional que proíbe a União, os estados e os municípios de 
instituírem impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. Ao longo 
dos anos, a imunidade recíproca passou a ser estendida também às autarquias e às empresas 
estatais. Com relação às empresas estatais, a doutrina e a jurisprudência, em linhas gerais, 
entendem que, se a empresa estatal presta serviço público, em regra será considerada imune, 
ao passo que a empresa estatal que exerce atividade econômica estará sujeita ao regime 
jurídico das empresas privadas, inclusive com relação às obrigações tributárias. 
A tese defendida neste trabalho é que o reconhecimento da imunidade recíproca às empresas 
estatais com base na dicotomia prestação de serviços público versus exercício de atividade 
econômica não se mostra suficiente no atual cenário das empresas estatais brasileiras. Para 
tanto, defende-se que o reconhecimento da imunidade recíproca às empresas estatais deve 
ser feito de forma casuística e com base na análise dos princípios que fundamentam a 
imunidade recíproca: princípio federativo, capacidade contributiva e livre concorrência.  
O capítulo 1 do presente trabalho contém uma análise das características gerais da imunidade 
tributária. O capítulo 2 apresenta um estudo da imunidade tributária recíproca, sua disciplina 
no Brasil e no direito comparado, bem como seus fundamentos e sua aplicação às autarquias 
e às empresas estatais. O capítulo 3 compreende uma análise da empresa estatal e de sua 
atuação na ordem econômica e uma crítica acerca da dicotomia prestação de serviço público 
versus exercício de atividade econômica, no que diz respeito ao contexto atual das empresas 
estatais no Brasil. No capítulo 4, discute-se o reconhecimento da imunidade recíproca às 
empresas estatais. Com base na jurisprudência, é possível demonstrar que as decisões 
baseadas no argumento da prestação do serviço público, exercício de monopólio e 
financiamento por meio de subsídio cruzado são contraditórias e anti-isonômicas, ao passo 
que decisões baseadas nos fundamentos da imunidade recíproca tendem a promover uma 
melhor análise do reconhecimento da imunidade. 
  
Palavras-chaves: Imunidade tributária recíproca. Ordem econômica. Empresa estatal. 
Princípio federativo. Capacidade contributiva. Livre concorrência.  

 

  



 
 

 

  



 

 

 
ABSTRACT 

GABRIELLI, Bruna Tapié. Reciprocal Immunity of State-Owned Enterprises and the 
Economic Order. 2018. 138 p. Dissertation (Master Degree) – Faculty of Law, University 
of São Paulo, São Paulo, 2018.  
 
This master's thesis aims to analyze the recognition of reciprocal immunity to state-owned 
enterprises due to the performance of such companies in the economic order. Reciprocal 
immunity is a constitutional rule that prohibits the Union, States and Municipalities from 
imposing taxes on each other's assets, income or services. Over the years, reciprocal 
immunity has also been extended to agencies and state-owned enterprises. With respect to 
state-owned enterprises, doctrine and jurisprudence generally understand that if the state-
owned enterprise provides public service, it will usually be considered immune, whereas if 
it carries out economic activity, it will be subject to the same legal regime private enterprises, 
including with respect to tax obligations. 
The thesis defended in this study is that the recognition of reciprocal immunity to state-
owned enterprises based on the dichotomy of public service versus economic activity is not 
enough, due to the current scenario of Brazilian state-owned companies. Therefore, it is 
defended that the recognition of reciprocal immunity to state-owned enterprises should be 
made on a case-by-case basis, and based on the analysis of the principles that underpin 
reciprocal immunity: federal principle, taxpayer capacity and free competition. 
Chapter 1 of this study will analyze the general characteristics of tax immunity. Chapter 2 
promotes a study of reciprocal tax immunity, its discipline in Brazil and Comparative Law, 
as well as its foundations, and its application to agencies and state-owned companies. 
Chapter 3 will analyze the state-owned enterprise and its performance in the economic order, 
promoting a critique regarding the dichotomy of public service versus economic activity, in 
relation to the current context of state-owned companies in Brazil. Chapter 4 will promote 
an analysis of the recognition of reciprocal immunity to state-owned enterprises. On the basis 
of case-law, it will be possible to demonstrate that decisions based on the public service 
argument, monopoly exercise and cross-subsidy financing, are contradictory and anti-
isomic, whereas decisions based on the foundations of reciprocal immunity tend to promote 
a better analysis of the recognition of immunity.  
 
Key words: Reciprocal tax immunity. Economic order. State company. Federative 
Principle. Taxable capacity. Free competition. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca analisar o reconhecimento da imunidade recíproca às 

empresas estatais em função de sua atuação na ordem econômica, seja por meio da prestação 

de serviços públicos, seja por meio do exercício de atividade econômica.  

A imunidade recíproca é norma constitucional, prevista no artigo 150, inciso VI, 

letra “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil (CF), que proíbe a União, os 

estados e os municípios de instituírem impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços 

uns dos outros1. Tal norma, baseada na jurisprudência norte-americana do século XIX, e 

presente no Brasil desde a Constituição de 1891, possui um racional claro: impedir que a 

cobrança de impostos de um ente estatal por outro impeça a consecução de suas finalidades 

públicas. Posteriormente, a imunidade recíproca passou a ser estendida também às 

autarquias, conforme dispõe o artigo 150, § 2º, da CF2.  

Com relação às empresas estatais, o artigo 150, § 3º, da CF prevê que a imunidade 

recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração 

de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados3. 

Todavia, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender que, se a administração direta 

opta por descentralizar a atividade da administração por meio de uma empresa estatal, a ela 

também deverá ser reconhecida a imunidade recíproca. Assim, ao longo dos anos, passou-

se a defender a tese de que, se a empresa estatal é prestadora de serviço público, nos termos 

do artigo 175 da CF, será imune de impostos, ao passo que, se a empresa estatal exerce 

atividade econômica, deverá estar sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive 

com relação às obrigações tributárias, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da CF4.  

                                                           
1  Artigo 150 da Constituição Federal: “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”. 

2  Artigo 150, § 2º, da Constituição Federal: “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”. 

3  Artigo 150, § 3º, da Constituição Federal: “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”. 

4  Dentre eles: COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 158; RE nº 220.906/DF, ministro relator Maurício Correa, data de 
julgamento 16/11/2000. 
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A tese anteriormente mencionada decorre da construção doutrinária sobre a atuação 

da empresa estatal na ordem econômica. A atividade econômica exercida pela empresa 

estatal em sentido amplo seria gênero, do qual haveria duas espécies: a prestação de serviço 

público, prevista no artigo 175 da CF, e o exercício de atividade econômica em sentido 

estrito, prevista no artigo 173 da CF5.  

Ocorre que a realidade demonstra a existência de empresas estatais com as mais 

diferentes características, o que torna bastante dificultosa tal segregação. Nota-se, por 

exemplo, que na mesma época em que foi criada a Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (Cetesb), uma sociedade de economia mista que exerce típica atividade de poder de 

polícia6, foi criada também a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp), 

uma sociedade de economia mista prestadora de serviço de saneamento básico cujo capital 

social é parcialmente listado em bolsa de valores7. Tais diferenças demonstram a dificuldade 

em reconhecer a imunidade recíproca a empresas estatais com fundamento no argumento da 

prestação do serviço público. 

O presente trabalho busca concluir que a análise do reconhecimento da imunidade 

recíproca à empresa estatal não pode se limitar à dicotomia prestação de serviço público 

versus exercício de atividade econômica. Deve-se recordar que a doutrina possui princípios 

relevantes que fundamentam a imunidade recíproca e que podem contribuir para uma melhor 

análise do reconhecimento da imunidade a tais empresas. Assim, busca-se defender que uma 

análise casuística com base no princípio federativo8, na capacidade contributiva e na livre 

concorrência promoveria decisões mais congruentes com a realidade das empresas estatais 

brasileiras do que a aferição da imunidade recíproca com base na simples prestação do 

serviço público.  

                                                           
5  GRAU, Eros Roberto. Elementos do direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 89. 
6  COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Estatuto Social. Disponível em: 

<http://cetesb.sp.gov.br/home/wp-content/uploads/sites/11/2014/11/Estatuto-Social-24-abr-14.pdf>. 
Acesso em: 21 dez. 2017. 

7  COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Estatuto Social. 
Disponível em: 
<http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/2E2CE66D83F409BE832574CD006A6A20/$File/estatu
to_social.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2017. 

8  Importante ressaltar que a doutrina e a jurisprudência utiliza diferentes denominações. Schoueri e Costa 
referem-se ao “Princípio Federativo”. Vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017. p. 447 e COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da 
jurisprudência do STF. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 151. Baleeiro refere-se ao “Princípio do 
Estado federal” ou “Princípio Federal”. Vide BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. 
Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.p. 397. Também a 
jurisprudência, conforme será vista ao longo desse trabalho, utiliza tanto a denominação “Princípio 
Federativo” como “Pacto Federativo”. Dessa forma, serão utilizadas também as duas expressões.  
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O tema do presente trabalho foi desenvolvido sobre duas perspectivas: (i) a 

construção da norma de imunidade; e (ii) a atuação da empresa estatal na ordem econômica. 

A primeira perspectiva, analisada nos dois primeiros capítulos, refere-se à imunidade 

tributária e, especificamente, à imunidade recíproca. A segunda perspectiva diz respeito à 

atuação da empresa estatal no exercício da atividade econômica e na prestação do serviço 

público.  

O capítulo 1 do presente trabalho promove uma contextualização da imunidade 

tributária ao analisar sua evolução histórica, seu conceito, seu fundamento e sua 

diferenciação em relação à isenção, bem como a classificação e a disciplina da imunidade 

tributária na CF de 1988.  

O capítulo 2 trata, especificamente, da imunidade tributária recíproca, apresentando 

seu histórico, baseado na jurisprudência norte-americana, bem como sua presença em outras 

jurisdições. Também é estudada a evolução da imunidade recíproca no direito brasileiro e 

sua disciplina na CF de 1988. Ademais, são examinados os fundamentos da imunidade 

recíproca: princípio federativo, capacidade contributiva e livre concorrência. Por fim, 

analisado o artigo 150 da CF – reconhecimento da imunidade recíproca às autarquias – e, 

finalmente, o art. 150, § 3º da CF, que trata da imunidade recíproca às empresas estatais.  

O capítulo 3 trata da atuação das empresas estatais na ordem econômica. Esse 

capítulo traz o histórico da empresa estatal e o contexto das empresas estatais no Brasil, bem 

como seu regime jurídico. É também feita uma análise da dicotomia prestação de serviços 

público versus atividade econômica. O presente estudo analisa a teoria e também as críticas 

a tal dicotomia tecidas primordialmente em razão do contexto atual das empresas estatais.  

O capítulo 4 promove uma análise da jurisprudência sobre o reconhecimento da 

imunidade recíproca às empresas estatais. Com base nessa análise, o presente trabalho busca 

demonstrar que o reconhecimento da imunidade recíproca às empresas estatais com base tão 

somente na afirmação de que a empresa presta serviço público promove decisões 

contraditórias e anti-isonômicas, uma vez que não reflete a realidade dessas empresas. Os 

argumentos que fundamentam essa tese, como o exercício do monopólio e a necessidade de 

financiamento do serviço por meio do subsídio cruzado, tampouco são suficientes. Não 

obstante, por meio da análise da jurisprudência minoritária do Supremo Tribunal Federal 

(STF) é possível verificar que há votos que analisam a imunidade recíproca com base nos 

princípios que fundamentam a imunidade recíproca (princípio federativo, capacidade 
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contributiva e livre concorrência) e que tais votos promovem decisões mais acuradas e 

condizentes com a realidade atual das empresas estatais brasileiras.  
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CONCLUSÃO  

 

O presente trabalho buscou analisar o reconhecimento da imunidade recíproca às 

empresas estatais em virtude da sua atuação na ordem econômica. Para tanto, o trabalho foi 

dividido em duas partes: (i) a análise do reconhecimento da imunidade recíproca; e (ii) a 

atuação das empresas estatais na ordem econômica. 

O capítulo 1 trouxe a evolução histórica da imunidade tributária, desde a Antiguidade 

até seus contornos atuais. Com a evolução da ideia de liberdade e de tributação, nota-se que 

a imunidade tributária deixa de ser um privilégio conferido a determinadas pessoas ou à 

nobreza, para ser um direito conferido aos cidadãos. Posteriormente, buscou-se conceituar a 

imunidade tributária de acordo com as diferentes posições de doutrinadores de cunho 

positivista e jusnaturalista, bem como diferenciá-la em relação à isenção. Ademais, 

analisaram-se os fundamentos da imunidade tributária, sua classificação e sua disciplina na 

CF de 1988.  

O capítulo 2 dispôs, especificamente, sobre o estudo da imunidade recíproca. 

Inicialmente, analisou-se a origem da imunidade recíproca, baseada na jurisprudência norte-

americana, e traçou-se uma breve comparação dessa exação em outras jurisdições. Nesse 

capítulo, foi estudada também a evolução da imunidade recíproca no direito brasileiro, bem 

como a atual disciplina da imunidade tributária recíproca na CF de 1988.  

Após a disciplina normativa do artigo 150, inciso VI, letra “a”, da CF, foram 

analisados os princípios que fundamentam a imunidade recíproca: princípio federativo, 

capacidade contributiva e livre concorrência. Nota-se a importância da utilização de tais 

princípios no reconhecimento da imunidade recíproca. A imunidade recíproca é norma que 

visa proteger o ente federado, de forma a evitar que a tributação por outro ente prejudique a 

consecução de suas finalidades. Outrossim, defende-se que o ente federado não possui 

capacidade contributiva, uma vez que todos os seus recursos são revertidos à coletividade. 

Por fim, analisou-se, também, a livre concorrência, que é um dos princípios elencados no 

artigo 170 da CF. A livre concorrência é princípio que, juntamente com princípio federativo 

e capacidade contributiva, poderá servir como baliza para a análise do reconhecimento da 

imunidade recíproca. Ressaltou-se, no entanto, que a simples alegação de ausência de 

prejuízo à livre concorrência — notadamente, com base na alegação de exercício de 

atividade em monopólio — não pode ser causa para o reconhecimento da imunidade.  
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Ademais, foram tecidas breves linhas sobre o reconhecimento da imunidade às 

autarquias, nos termos do artigo 150, § 2º, da CF. Com base na análise dos julgados, foi 

possível verificar uma evolução da jurisprudência no tocante ao reconhecimento da 

imunidade a tais entes. Concluiu-se que o STF, na grande maioria dos casos, atualmente 

reconhece a imunidade às autarquias sem realizar uma análise pormenorizada do patrimônio, 

da renda ou dos serviços que se pretende imunizar.  

Por fim, ainda no capítulo 2 analisou-se a disciplina do artigo 150, § 3º, da CF, que 

afasta a imunidade recíproca quando há: (i) cobrança de preços ou tarifas e (ii) exercício de 

atividade econômica. Com relação à cobrança de preços ou tarifas, verificou-se que a 

jurisprudência e a doutrina entendem que sua cobrança pelo ente público não é causa, per 

se, de afastamento da imunidade recíproca. No tocante ao afastamento da imunidade 

recíproca quando do exercício da atividade econômica, foram tecidas as primeiras linhas 

sobre o reconhecimento da imunidade recíproca às empresas estatais. Segundo a doutrina e 

a jurisprudência, a imunidade recíproca será reconhecida caso a empresa estatal preste 

serviço público, nos termos artigo 175 da CF, e será afastada caso exerça atividade 

econômica, nos termos do artigo 173 CF.  

No capítulo 3 discorreu-se sobre a atuação da empresa estatal na ordem econômica, 

como forma de analisar o reconhecimento da imunidade recíproca com base nesta dicotomia: 

prestação de serviço público versus atividade econômica. Assim, estudaram-se, 

primeiramente, o histórico das empresas estatais, o contexto fático das empresas estatais no 

Brasil e o seu regime jurídico.  

Em seguida, foram tecidas linhas sobre a atuação da empresa estatal na ordem 

econômica, notadamente com base na teoria que segrega a atividade econômica em: 

prestação de serviço público versus atividade econômica em sentido estrito.  

Concluiu-se que, ao longo dos anos, o cenário fático das empresas estatais brasileiras 

mudou consideravelmente, de forma que se torna cada vez mais difícil estabelecer uma 

classificação, de forma estanque, entre empresas estatais que prestam serviço público e 

empresas estatais que exercem atividade econômica. Verificou-se que, no Brasil, há 

empresas estatais que exercem atividades típicas da administração direta, tais como 

atividades relacionadas ao exercício de poder de polícia, que não são consideradas atividades 

econômicas, tampouco serviço público. Outrossim, principalmente após as privatizações 

realizadas nos anos 1990, a noção de serviço público mudou consideravelmente, 

notadamente em virtude da participação da iniciativa privada em áreas antes ocupadas 

apenas pelos entes públicos.  
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Nesse contexto atual, as empresas estatais prestadoras de serviços públicos 

modernizaram-se e muitas vezes passaram a exercer um misto de atividades (algumas típicas 

de serviço público, outras relacionadas a típicas atividades econômicas), de forma a financiar 

o serviço público e competir com a iniciativa privada. Em virtude dessa gama de atividades, 

tornou-se difícil, senão impossível, segregar tais empresas como prestadoras de serviço 

público ou como empresas que exercem atividade econômica.  

Em razão das constatações feitas no capítulo 3, buscou-se fazer, no capítulo 4, uma 

análise da jurisprudência do STF que trata do reconhecimento da imunidade recíproca às 

empresas estatais. O estudo permitiu concluir que o reconhecimento da imunidade recíproca 

a uma empresa estatal baseado no argumento da prestação do serviço público tem sido 

insuficiente e gerado decisões contraditórias. A corte reconhece e afasta a imunidade para 

um mesmo serviço público, prestado por diferentes empresas, o que permite concluir que 

não é o serviço público, em si, que é causa da imunidade.  

Outrossim, os argumentos relacionados ao exercício de monopólio (privilégio) e à 

necessidade de subsídio cruzado foram considerados insuficientes. Com relação ao primeiro 

argumento, nota-se que, atualmente, são poucas as hipóteses previstas na CF e que a grande 

maioria dos serviços públicos não é mais prestada em regime de monopólio (privilégio). No 

tocante ao argumento do financiamento por subsídio cruzado, concluiu-se que, embora seja 

uma prática salutar para o financiamento do serviço público deficitário (desde que permitida 

na lei do serviço público), tal subsídio não pode ser argumento para o reconhecimento da 

imunidade, sob pena de o serviço público deixar de ser financiado pela atividade lucrativa e 

passar a ser, indiretamente, financiado pelos entes federados, ferindo, portanto, o pacto 

federativo.  

Por fim, com base na análise da jurisprudência minoritária do STF, foi possível 

verificar que decisões que analisam a imunidade recíproca das empresas estatais com base 

nos princípios que a fundamentam (princípio federativo, capacidade contributiva e livre 

concorrência) tendem a ser mais isonômicas e menos contraditórias do que as decisões 

baseadas no argumento do serviço público. Conclui-se, portanto, que as decisões com base 

em tais princípios promovem uma análise congruente com a realidade atual das empresas 

estatais brasileiras.  
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