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VÍDEO

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADAS IMUNIDADES

A IMUNIDADE RECÍPROCA
Teses de Repercussão Geral
● A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a
empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade
econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo
Município.
[Tese definida no RE 594.015, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 6-4-2017, DJE 188 de 25-8-2017
- Tema
385.]
Jurisprudência selecionada
● Hipótese de extensão da imunidade recíproca a sociedades de economia mista
(...). 1. A Corte já firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária
recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, observados os
seguintes parâmetros: a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à propriedade, bens
e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b)
atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do
Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como
manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve
ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do livre
exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Precedentes: RE nº 253.472/SP, Tribunal
Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11 (...).
(...). 2. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades
de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo.
Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa,
Pleno, DJe 1º.02.2011.
3. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão
iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado
à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de
relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, DJe 16.09.2013.
4. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto,
de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada
no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial
ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural
e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante.
Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe 30.09.2014 (CESAN); (...).
5. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a
regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR
482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011.
[ACO 2.730 AgR, rel. min. Edson Fachin, P, j. 24-3-2017, DJE 66 de 3-4-2017.]
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SERVIÇOS DE SAÚDE POR SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196 da Constituição
Federal). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que, em face de sua prestação
pelo Estado mesmo, se definem como de natureza pública (art. 197 da Lei das leis).
A prestação de ações e serviços de saúde por sociedades de economia mista corresponde à
própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de
lucro.
As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social
seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária prevista na alínea “a” do inciso VI
do art. 150 da Constituição Federal.
4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com repercussão geral.
[RE 580.264, rel. min. Joaquim Barbosa, red p/ o ac. min. Ayres Britto, P, j. 16-12-2010, DJE
de
6-10-2011,Tema
115.]
IMUNIDADE IPTU
Súmula Vinculante 52
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer
das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos
aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
Precedente Representativo
O Tribunal de origem não divergiu da orientação da Corte no sentido de que a regra imunizante
contida no art. 150, VI, c, da CF/1988 afasta a incidência do IPTU sobre os imóveis de
propriedade das instituições de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que alugados a
terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas suas atividades essenciais (Súmula
724/STF).
2. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento da instituição como entidade de assistência
social sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do CTN/1966.
Para ultrapassar o entendimento consagrado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame
dos fatos e das provas e da legislação infraconstitucional de regência. Precedentes.
3. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade assistencial reconhecidamente imune
estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco elidir
a
presunção,
mediante
a
constituição
de
prova
em
contrário.
[ARE 760.876 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 4-2-2014, DJE 65 de 2-4-2014.]
Teses de Repercussão Geral
● A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis,
temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência
social
sem
fins
lucrativos
que
atendam
os
requisitos
legais.
[Tese definida no RE 767.332 RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 31-10-2013, DJE 230 de 2211-2013, Tema 693.]

Jurisprudência selecionada
● Imóvel

destinado

à

residência

de

ministro

religioso
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O fato de os imóveis estarem sendo utilizados como escritório e residência de membros da
entidade não afasta a imunidade prevista no art. 150, VI, c, § 4º, da CF/1988.
[ARE 895.972 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 2-2-2016, DJE 34 de 24-2-2016.]
Conforme destaquei na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte fixou orientação no
sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b, da Constituição abrange não
apenas os locais destinados à celebração de cultos, mas se estende, também, a todos os imóveis
pertencentes à entidade religiosa e destinados ao atendimento de suas finalidades essenciais,
ainda que alugados a terceiros. Nesse sentido, transcrevo a Súmula 724 do STF (...).
Dessa forma, o argumento sustentado pelo recorrente, no sentido de que seria possível a
incidência de IPTU sobre o imóvel destinado à residência de pastores, dado que a
imunidade discutida abarcaria apenas os locais destinados à realização de atos religiosos, não
encontra amparo no entendimento firmado por este Tribunal a respeito do tema. Com efeito, se
a circunstância de a recorrida alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer
vínculo com ela, não afasta a imunidade sob exame, não há qualquer razão que justifique o óbice
ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus
ministros
religiosos.
[ARE 694.453 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 25-6-2013, DJE 156 de 12-8-2013.]
● Recursos relativos aos aluguéis do imóvel destinados à manutenção do objetivo social
da
fundação
e
imunidade
de
IPTU
O Tribunal de origem, com base nos fatos da causa, reconheceu a imunidade em relação ao
IPTU sobre o imóvel alugado à entidade sem fins lucrativos. (...) Sobre a matéria, a jurisprudência
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é firme no sentido de que há presunção que milita em
favor das entidades beneficiadas no tocante à regra imunizante contida na supracitada norma
constitucional. Desse modo, cabe ao Fisco afastá-la com a finalidade de cobrar os impostos que
lhe são devidos. (...) O acórdão impugnado não divergiu desse entendimento, razão pela qual
não
merece
ser
reformado.
[ARE 1.129.395, rel. min. Alexandre de Moraes, dec. monocrática, j. 7-5-2018, DJE 92 de 145-2018.]
A irresignação não merece prosperar. Verifico que o Tribunal a quo não divergiu do entendimento
do Supremo Tribunal Federal quanto ao ponto referente ao instituto da imunidade ante os imóveis
alugados (...). Ademais, para acolher a pretensão do recorrente acerca da análise da relação do
patrimônio com as finalidades essenciais da entidade e do preenchimento dos demais requisitos
para fim de configuração da imunidade tributária, seria necessário o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em
sede de apelo extremo, a teor do enunciado da Súmula 279 desta Corte. (...) Por fim, no
entendimento atual da Corte, a presun- ção de que o imóvel ou as rendas da entidade estão
afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de
elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. (...) Ante o exposto, nos termos
do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao
recurso.
[ARE 987.801, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 25-8-2016, DJE 194 de 12-9-2016.]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNDAÇÃO SEM
FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS.
1. A imunidade conferida às entidades de educação sem fins lucrativos, prevista no art. 150,
VI, c, da Constituição Federal, é de natureza subjetiva e incide sobre quaisquer bens, patrimônio

4

ou serviços dessas instituições, desde que vinculados às suas atividades essenciais.
Precedente: RE 767.332 RG, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJE 22-11-2013.

2. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer
das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja
aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Súmula 724 do STF.

3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à
aplicação de recursos nas atividades essenciais das entidades referidas no art. 150, IV, c,
da Constituição da República, demandaria o reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF.
4. Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[ARE 933.174 AgR, rel. min. Edson Fachin, 1ª T, j. 31-5-2016, DJE 122 de 14-6-2016.]
A irresignação merece prosperar. Verifico que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de que a imunidade fixada no art. 150, VI, c, da CF/1988 alcança os imóveis das
entidades de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que esses bens sejam alugados para
terceiros. Incidência do enunciado da Súmula 724 desta Corte. (...)

Ademais, verifico que o Tribunal a quo consignou que compete à entidade de assistência social
a comprovação de que o imóvel objeto da presente lide e sua renda advinda do aluguel estejam
vinculados às suas finalidades essenciais. Todavia, a instância de origem contrariou o
entendimento desta Corte firmado no sentido de que a presunção de que o imóvel ou as rendas
da entidade assistencial estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da
entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em
contrário. (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário
para restabelecer a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
[ARE 875.619, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 2-12-2015, DJE 10 de 1º-2-2016.]
As razões recursais não merecem prosperar. Isso porque a jurisprudência desta Corte Suprema
firmou-se no sentido de que a verificação do preenchimento dos requisitos legais e
constitucionais ensejadores da concessão da imunidade tributária demanda a reapreciação dos
fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário,
nos termos do Enunciado 279 da Súmula do STF. (...) Ademais, observa-se que o acórdão
recorrido reconheceu a imunidade tributária nos termos do que estabelece a Súmula 724 do
STF (...). Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe provimento (art. 544, § 4º,
II, a,
do CPC).
[ARE 917.485, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 16-10-2015, DJE 213 de 26-102015.]
(...) o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante 52: (...). No caso dos autos, o Tribunal
de origem consignou que a recorrida aplica os recursos relativos aos aluguéis do imóvel tributado
tão
somente
na
manutenção
de
seu
objetivo
social.
[ARE 891.596, rel. min. Teori Zavascki, dec. monocrática, j. 16-9-2015, DJE 188 de 22-9-2015.]

RE 330817
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Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 08/03/2017
Publicação: 31/08/2017
Ementa
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Imunidade objetiva constante
do art. 150, VI, d, da CF/88. Teleologia multifacetada. Aplicabilidade. Livro eletrônico ou digital.
Suportes. Interpretação evolutiva. Avanços tecnológicos, sociais e culturais. Projeção. Aparelhos
leitores de livros eletrônicos (ou e-readers).
A teleologia da imunidade contida no art. 150, VI, d, da Constituição, aponta para a proteção de
valores, princípios e ideias de elevada importância, tais como a liberdade de expressão, voltada
à democratização e à difusão da cultura; a formação cultural do povo indene de manipulações;
a neutralidade, de modo a não fazer distinção entre grupos economicamente fortes e fracos,
entre grupos políticos etc; a liberdade de informar e de ser informado; o barateamento do custo
de produção dos livros, jornais e periódicos, de modo a facilitar e estimular a divulgação de ideias,
conhecimentos e informações etc. Ao se invocar a interpretação finalística, se o livro não
constituir veículo de ideias, de transmissão de pensamentos, ainda que formalmente possa ser
considerado como tal, será descabida a aplicação da imunidade.
2. A imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão não deve
ser interpretada em seus extremos, sob pena de se subtrair da salvaguarda toda a racionalidade
que inspira seu alcance prático, ou de transformar a imunidade em subjetiva, na medida em que
acabaria por desonerar de todo a pessoa do contribuinte, numa imunidade a que a Constituição
atribui desenganada feição objetiva. A delimitação negativa da competência tributária apenas
abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais,
periódicos e com o papel destinado a sua impressão.
A interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos
fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas
imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance
de seus preceitos. 4. O art. 150, VI, d, da Constituição não se refere apenas ao método
gutenberguiano de produção de livros, jornais e periódicos. O vocábulo “papel” não é, do mesmo
modo, essencial ao conceito desses bens finais. O suporte das publicações é apenas o
continente (corpus mechanicum) que abrange
Decisão
Luiz Fux e Roberto Barroso. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 29.09.2016.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 593
da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
“A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (ebook), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo”. Ausente, justificadamente,
o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 08.03.2017.

Tese
A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (ebook), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.
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RE 599176

Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento: 05/06/2014
Publicação: 30/10/2014
Ementa
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA.
INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A
DA CONSTITUIÇÃO. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das
obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão
(aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá
provimento.
Tese
A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas
aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão. Obs: Redação da tese aprovada nos
termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Tema
224 - Imunidade tributária recíproca do responsável tributário por sucessão.

RE 608872

Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 23/02/2017
Publicação: 27/09/2017
Ementa
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a,
CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de
contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica.
Irrelevância.
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1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que
a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de
direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da
existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo
envolvido. Precedentes.
2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando
a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de
21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de
desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União,
estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo
financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato).
3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do
comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”.
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que
vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade,
desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais.
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do
art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na
condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se
o tributo repercute economicamente.
6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples
contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus
financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS),
caso tenham sido transladados

Decisão
Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 342 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar não ser aplicável à
recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal, sem
condenação em honorários, nos termos da Súmula 512, e custas conforme a lei. Em seguida, o
Tribunal fixou a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários
na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo
irrelevante para a verificação da existência do beneplácito
Tese
A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de
direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da
existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.

RE 594015

Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
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Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 06/04/2017
Publicação: 25/08/2017
Ementa
IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO –
IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público.
Decisão
recurso, vencidos os Ministros Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia (Presidente). Em
seguida, o Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin e
Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral, sugerida pelo Ministro Roberto
Barroso: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a
empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade
econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo
Município”. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Tese
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa
privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com
fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

RE 928902

Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 17/10/2018
Publicação: 12/09/2019
Ementa
E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA
HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE
MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE
COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE
PREJUÍZO
À
LIVRE
CONCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de
Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização
administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal
– não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada
à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput
do artigo 6º, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados
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no artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e
a marginalização com a redução de desigualdades sociais.

2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da
integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à
consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde
com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente
federal ao final do programa.

3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido
por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo
formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das
normas constitucionais anteriormente descritas.
4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos
que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR,
criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”,
da Constituição Federal.

RE 773992

Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 15/10/2014
Publicação: 19/02/2015
Ementa
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Tributário. IPTU. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF).

1. Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e exploradoras de
atividade econômica, a Corte sempre concebeu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
como uma empresa prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do
Estado.
2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, alcança o IPTU que incidiria
sobre os imóveis de propriedade da ECT e por ela utilizados.
3. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço
postal e aqueles afetados à atividade econômica.
4. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por exemplo, de quais
imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não se pode sacrificar
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a imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob pena de se frustrar a integração
nacional.
5. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem militar a favor do
contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune, o afastamento
dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela
Administração Tributária. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese
A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos —
ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se
podendo estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e
aqueles afetados à atividade econômica. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2
da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Tema
644 - Imunidade tributária recíproca quanto ao Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana –
IPTU incidente sobre imóveis de propriedade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
ECT.

RE 566622

Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 23/02/2017
Publicação: 23/08/2017
Ementa
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos
indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.
Decisão
provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz
Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para
acompanhar o Relator. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Não votou o
Ministro Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
Tema
32 - Reserva de lei complementar para instituir requisitos
de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social.

à

concessão
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RE 767332 RG

Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 31/10/2013
Publicação: 22/11/2013
Ementa
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Imunidade tributária. Instituições de educação e
de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não
incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens
imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência
social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido.
Reafirmação de jurisprudência.
Tese
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis,
temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social
sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais. Obs: Redação da tese aprovada nos termos
do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Observação
citado(s): (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, IMÓVEL ALUGADO) RE 391707 AgR (1ªT).
(IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, IMÓVEL, UTILIZAÇÃO, ESCRITÓRIO, RESIDÊNCIA) RE 221395
(2ªT). (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, LOTE VAGO) RE 357175 AgR (2ªT), AI 746263 AgR (1ªT),
ARE 658080 AgR (1ªT), RE 385091 (1ªT). (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CLÁUSULA

RE 600867

Repercussão Geral – Mérito
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA
Redator(a) do acórdão: Min. LUIZ FUX
Julgamento: 29/06/2020
Publicação: 30/09/2020
Ementa
Ementa: TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E
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NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS
PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES
PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA
SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM
FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93,
IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM
PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER
RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que
acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de
repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF).
2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às
sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e
que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou
acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas.
3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim
Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas
primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à
tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia
política.
4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja
participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange,
e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%),
investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em
mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a
investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas
de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste
investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência
Decisão
unanimidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 508): “Sociedade de economia
mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente,
está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida
pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em
razão das atividades desempenhadas”, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o
acórdão. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de
Mello. Plenário, Sessão Virtual de 14.8.2020
Tese
Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e
que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou
acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’,
da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.
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