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 V O T O

O Senhor Ministro Joaquim Barbosa (relator): Inicialmente, rejeito a
alegação violação do art. 93, IX da Constituição. O acórdão recorrido está
fundamentado, ainda que com a fundamentação não concorde a empresa-
recorrente.

Passo a examinar a alegada violação do art. 150, VI, a da Constituição.

A jurisprudência desta Suprema Corte sobre imunidade recíproca é
bastante conhecida e, em grande medida, estável. Portanto, meu voto é
bastante preciso e pontual.

No julgamento do  RE 253.472 , propus ao Plenário um teste
constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade
tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de
a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes.

Eis as etapas do teste:

1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade,
bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais
imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a
respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a
cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento
destinado a dar ao ente federado condições de contratar em
circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto.

1.2. 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.

1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a
quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de
atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou
a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios
próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do
Estado seja favor preponderante. 

Enfrentássemos os lugares-comuns da literatura preparatória para
concursos, todas as pessoas jurídicas da administração indireta seguiriam a
taxonomia estabelecida pelo Decreto-lei 200/1967:
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A)   Se o Poder Público deseja atuar em mercado aberto à
concorrência, ou a distribuir lucros a si e a terceiros, cria-se uma
empresa pública ou uma sociedade de economia mista.

B)      Se não há intervenção no mercado, nem a mera possibilidade
jurídica de acumulação e de distribuição de lucros, o Poder Público
constitui uma instrumentalidade, cujo formato da pessoa jurídica
corresponde à autarquia.

Porém, a experiência brasileira traz exemplos destoantes do modelo
normativo. Quem se dispuser a enfrentar o desafio da pesquisa empírica
encontrará sociedades de economia mista que não propiciam a distribuição
de lucros a qualquer espécie de investidor, seja público, seja privado.

A própria jurisprudência da Corte narra situações anfibológicas, em que
uma pessoa jurídica vocacionada à atuação no mercado ou destinada à
distribuição de lucros afirma ser simples instrumentalidade estatal (caso
dos “Hospitais Sulinos” – RE 580.264).

Noutros casos, a empresa diz executar tanto serviços públicos primários
como atividades lucrativas, mas, sob o pretexto de fortalecer serviços
públicos deficitários com recursos provenientes das atividades lucrativas e 
disputadas com atores privados, invoca a aplicação linear, pura e simples,
de salvaguarda imprópria ao caso. Aqui, a equivocada interpretação
utilitarista do interesse público escamoteia os efeitos deletérios do
argumento do subsídio cruzado na concorrência e na competência tributária
de todos os demais entes federados, que não participaram da criação da
empresa pública ou da sociedade de economia mista.

A propósito, as empresas privadas do ramo de transportes de cargas
vêm estudando pedir ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE que examine os danos causados às condições de concorrência leal
pelo reconhecimento puro e simples da imunidade tributária à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Os danos são intensificados, por
não decorrerem apenas da desoneração direta. Além de entender não ser
contribuinte de qualquer imposto, a ECT também refuga o cumprimento de
deveres instrumentais e a sujeição passiva tributária indireta, por
substituição ou por responsabilidade.

No caso em exame, o Estado de São Paulo resolveu prestar serviços de
esgotamento e de fornecimento de água por meio da administração
indireta. Para tanto, deu forma jurídica a uma sociedade de economia mista, 
a recorrente Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
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A SABESP tem o capital aberto. Suas ações são negociadas na Bolsa de
 Valores de São Paulo e na  Bolsa de Valores de Nova Iorque . No  terceiro

 trimestre de 2013, a recorrente obteve um lucro líquido de R$ 475,0 milhões,
um avanço de 31,3% sobre o lucro líquido do terceiro trimestre de 2012.

Aliás, em 15.07.2013, a agência Moody’s considerou a recorrente
investimento viável para rentabilidade, ou, no jargão, “atribuiu-lhe grau de
investimento”.

Sem prejuízo do ganho de capital auferido com a eventual negociação
direta das ações, os investidores na SABESP também fazem jus à
distribuição de lucros, sob as formais legais admissíveis, como dividendos,
juros sobre capital próprio, debêntures, partes negociáveis etc.

Não há nada reprovável no desiderato e na realização de lucros. Pelo
contrário: a Constituição expressamente coloca à  iniciativa privada o
exercício de atividade econômicas, assegura a propriedade e o produto das
escolhas feitas com esses recursos. A intervenção direta do Estado na
economia e no mercado é expressamente subsidiária.

Contudo, caracteruza desvio sistêmico assegurar garantias
indissociáveis do Estado e do interesse público aos empreendimentos
dotados de capacidade contributiva e têm como cuja função distribuir os
resultados dessa atividade ao patrimônio dos empreendedores.

A circunstância de o sócio majoritário ser um ente federado não
impressiona. Não é função primária do Estado participar nos lucros de
qualquer pessoa jurídica, nem de auferir quaisquer outros tipos de receita.
As receitas primárias e secundárias não são uma finalidade em si,
justificável à luz da invocação do truísmo do interesse público.

Se o Estado de São Paulo optou por prestar serviços que crê serem
essenciais por meio de uma pessoa jurídica capaz de distribuir lucros, há
capacidade contributiva e, consequentemente, não há qualquer risco ao
pacto federativo.

Porém, a situação é mais grave do que a simples não tributação de fatos
que são inequivocamente signos presuntivos de riqueza.

A imunidade tributária recíproca se dá em detrimento da competência
tributária de outros entes federados. Não faz sentido desprover municípios
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e a própria União de recursos legítimos, a pretexto de assegurar à pessoa
jurídica distribuidora de lucros uma vantagem econômica que em nada
afeta a harmonia federativa.

Se a carga tributária realmente for proibitiva, e nada há de prova nesse
sentido, basta ao Estado optar por outra forma de regência de
personalidade jurídica, que não envolva nem sequer a possibilidade de
acumulação e de distribuição de lucros.

Assim, sempre que um ente federado criar uma instrumentalidade
estatal dotada de capacidade contributiva, capaz de acumular e de
distribuir lucros, de contratar pelo regime geral das leis trabalhistas,
faltarão as condições propícias ao desvirtuamento do respeito federativo à
autonomia local, motivação primeira de todas as normas e precedentes
relacionados à imunidade tributária recíproca, desde o bastante estudado
caso  McCulloch vs. Maryland .

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso extraordinário.

É como voto.

RE 580264, Relator(a):   Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/
Acórdão:   Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC
06-10-2011 EMENT VOL-02602-01 PP-00078
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