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Imunidade recíproca – alcance subjetivo 

       



Imunidade recíproca 

Alcance subjetivo – Administração indireta 

CRFB/88, Art. 150, § 2º - 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. 



Imunidade recíproca 

"Natureza jurídica do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 

Sul - BRDE. (...). No mérito, esta Corte já firmou o entendimento 

(assim, no RE 120.932 e na ADI 175) de que o Banco-autor não tem a 

natureza jurídica de autarquia, mas é, sim, empresa com personalidade 

jurídica de direito privado. Conseqüentemente, não goza ele da 

imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, e seu parágrafo 2º, 

da atual Constituição, não fazendo jus, portanto, à pretendida 

declaração de inexistência de relação jurídico-tributária resultante dessa 

imunidade." (ACO 503, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 05/09/03) 



Imunidade recíproca 

Alcance subjetivo – Administração indireta 

CRFB/88, Art. 150, § 3º - 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. 



Imunidade recíproca 

Alcance subjetivo – Administração indireta 

 

 Aplicação às empresas públicas e sociedades de economia mista 



Imunidade recíproca 

Alcance subjetivo – Administração indireta 

 
CRFB, Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.  
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas 
e tributários; 
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não 
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 



Imunidade recíproca 

E os Correios (ECT)? 

"As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se 

das que exercem atividade econômica. A Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e 

exclusiva do Estado, motivo por que está abrangida pela imunidade 

tributária recíproca: CF, art. 150, VI, a." (RE 407.099, Rel. Min. Carlos 

Velloso, DJ 06/08/04). No mesmo sentido: RE 437.889, DJ 18/02/05; 

ACO-AgR  765, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa,DJ de 15/12/06;  



Imunidade recíproca 

E os Correios (ECT)? 

“Na linha da orientação firmada no julgamento da ACO 959/RN (DJE de 

16.5.2008), no sentido de que a norma do art. 150, VI, a, da CF 

alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, o 

Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação 

cível originária proposta pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT contra o Estado do Rio de Janeiro, para afastar a 

cobrança do IPVA, bem como as sanções decorrentes da inadimplência 

do tributo. (ACO-765)” Informativo STF 546, grifamos  



Imunidade recíproca 

A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO 

está abrangida pela imunidade tributária recíproca, prevista no art. 

150, VI, a, da CF ("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;"), haja vista tratar-se de empresa pública 

federal que tem por atividade-fim prestar serviços de infra-estrutura 

aeroportuária, mediante outorga da União, a quem constitucionalmente 

deferido, em regime de monopólio, tal encargo (CF, art. 21, XII, c).  



Imunidade recíproca 

“Turma proveu recurso extraordinário para reconhecer imunidade 

tributária recíproca ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA (CF, art. 150, VI, a, e § 2º), relativamente ao não 

recolhimento de ICMS por eventual exploração de unidade 

agroindustrial. No caso, a mencionada autarquia federal era 

mantenedora de unidade agroindustrial que, em virtude de 

desapropriação ocorrida para sanar conflito social na área em que 

instalada, passara a integrar o acervo patrimonial da recorrente.  



Imunidade recíproca 

Entendeu-se que a atividade exercida pela autarquia não se enquadra 

dentre aquelas sujeitas ao regime tributário próprio das empresas 

privadas, considerando que a ocasional exploração dessa unidade está 

no âmbito de sua destinação social em setor relevante para a vida 

nacional. Observou-se que a imunidade tributária só deixa de operar 

quando a natureza jurídica da entidade estatal é de exploração de 

atividade econômica, o que não ocorrera na espécie. RE 242827/PE, 

rel. Min. Menezes Direito, 2.9.2008. (RE-242827)” Informativo STF no. 

518, grifamos.  



Imunidade recíproca 

ISS sobre serviços notariais –  

 Itens 21 e 21.1 da lista de serviços anexa à LC 116/2003. 

 

 Imunidade Recíproca?  

 

 Serviços públicos – art. 236, c/c 150, VI, “a”, CF. 

 

(ADI 3089, Rel. Min. Carlos Brito - improcedente: vencido o Min. Carlos 

Brito, Rel. para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, j. 13.02.2008)  


