
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO N. 0012959-35.2014.815.2001
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Município de João Pessoa, por seu Procurador Adelmar Azevedo Regis
APELADO: Empresa Paraibana de Turismo S.A. (Adv. Felipe C.M. Nóbrega OAB-PB 15.037)

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.  PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL.
FOMENTO  AO  TURISMO.  DEVER  DO  ESTADO,  CONFORME
ARTIGO 180, DA CF/88. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA.
ARTIGO 150, INCISO VI, DA CARTA MAGNA. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA  NO  EXCELSO  STF.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DO RECURSO.

- A  mais recente e abalizada Jurisprudência desta Corte de Justiça,
perfilhada à luz do entendimento STF, verte no sentido de que “a
imunidade  tributária  prevista  na  alínea  “a”  do  art.  150,  VI,  da
Constituição  Federal  alcança  a  sociedade  de  economia  mista
prestadora de serviço público essencial,  sem caráter  concorrencial”
(ARE  944558  AgR,  Relª.  Minª.  ROSA  WEBER,  T1,  09/08/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO Dje-200 PUBLIC 20-09-2016).

- Desta feita, não se duvida da extensão da regra de não incidência
tributária  à  situação  in  concreto,  dado  a  PBTUR  S.A.  desenvolver
nítido serviço público, “[…] haja vista ser dever de todos os entes
federados,  promover  e  incentivar  o  turismo  como  fator  de
desenvolvimento social e econômico, nos precisos termos do art. 180
da Constituição Federal. Ademais, inexiste em relação à sociedade de
economia mista ora apelada, a atribuição de vantagem que a coloque
em  posição  superior  no  âmbito  do  mercado  econômico,  não
exercendo ela qualquer  atividade econômica.  Ao contrário disto,  a
pessoa  jurídica  fomenta  o  turismo,  auxiliando  o  mercado  e  a
iniciativa privada [...]” (TJPB, 00090132120158152001, 2ª Câmara Cível,
Rel. DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, 21-03-2017).

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que  figuram  como
partes as acima nominadas.



ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade,  negar provimento à  remessa e  ao recurso,  nos  termos do voto do relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 152.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelo interposto por Município de
João Pessoa contra sentença proferida pelo MM.  Juízo da 2ª Vara de Executivos Fiscais da
Comarca  da  Capital,  Exma.  Silmary  Alves  de  Queiroga  Vita,  nos  autos  dos  embargos  à
execução fiscal opostos pela PBTUR – Empresa Paraibana de Turismo S.A., ora recorrida.

Na sentença objurgada, a douta magistrada a quo julgou procedentes os
embargos, para o fim de, reconhecendo-se a extensão da imunidade tributária recíproca à
sociedade de economia mista em litígio, julgar extinta a execução fiscal, arbitrando, via de
consequência, em face da Municipalidade, honorários sucumbenciais na alçada de R$ 800,00.

Irresignado com o provimento judicial em comento, o Poder Público
embargado ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum, arguindo, em
suma: a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista,
ante a sua natureza de direito privado e a taxatividade do artigo 150, inciso VI, alínea a, da
CF/88;  bem  ainda,  subsidiariamente,  a  desproporção  entre  as  verbas  de  patrocínio
estipuladas (R$ 800,00) e o montante originário da execução fiscal (R$ 940,84).

Em  seguida,  intimada,  a  empresa  estatal  recorrida  apresentou  suas
contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção
da decisão, o que fizera ao rebater cada uma das razões ventiladas pelo polo ex adverso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, deixo
de remeter  os autos à  Procuradoria-Geral  de Justiça,  nos termos do artigo  169,  § 1º,  do
RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em desate,
cumpre adiantar que a remessa e o recurso não merecem qualquer provimento, porquanto a
sentença  guerreada  se  apresenta  irretocável  e  isenta  de  vícios,  estando,  inclusive,  em
conformidade com a mais recente e abalizada Jurisprudência pátria, notadamente do STF.

A esse respeito, fundamental adiantar que a controvérsia devolvida ao
crivo desta instância jurisdicional transita em redor da avaliação da natureza das atribuições
e exercícios institucionais da  Empresa Paraibana de Turismo S.A.,  bem ainda da  suposta
extensão da imunidade tributária recíproca a empresas públicas e sociedades de economia
mista prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial com o particular.



À luz desse prisma e avançando ao exame do substrato constante dos
autos,  emerge,  à evidência,  a natureza essencial  dos serviços prestados pela PBTUR, ora
recorrida. Tal é o que se extrai, sobretudo, do normativo inscrito no artigo 180, da CF/88, o
qual atribui aos entes políticos o dever fundamental de promoção e incentivo ao turismo,
ínsito ao direito social à cultura e, notadamente, imprescindível ao desenvolvimento social e
econômico, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (CF, 3º).

Nesse viés, destaco o enunciado constitucional em menção:

Constituição  Federal,  Artigo  180.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito
Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como
fator de desenvolvimento social e econômico.

Com  efeito,  trasladando  o  raciocínio  acima  ventilado  às  funções
institucionais da sociedade de economia mista litigante, emerge a integral compatibilidade
das mesmas com a dinâmica constitucional. Basta denotar, nesse particular, que a própria lei
estadual n. 3.779/75, autorizativa da criação da empresa estatal apelada, destacou, em seu
art. 7º, dentre as possíveis atribuições, atividades próprias e exclusivas do estado, tais como:

Lei Estadual n. 3.779/75, Art. 7º, parágrafo único – Os Estatutos devem
ser  elaborados  de  modo  a  prover  a  PB-TUR  do  necessário
embasamento institucional para: […]

b) fomentar iniciativas, planos, programas e projetos, que objetivem
o desenvolvimento do turismo; [...]

d)  fazer  e  manter  atualizado  o  cadastro das  empresas  públicas  e
privadas que explorem atividades turísticas no Estado;

e)  efetuar  pesquisas  de  mercado  e  estudos  de  viabilidade,  para
implantação ou expansão de empreendimentos turísticos;

f)  incentivar e promover programas de treinamento e capacitação de
recursos humanos para o desempenho das profissões indispensáveis
às  atividades  turísticas,  aproveitando,  sempre  que  possível,  a
estrutura dos órgãos mantidos para esse fim;

g)  manter  com  as  instituições  federais,  estaduais  e  municipais  o
intercâmbio  necessário  ao  apoio  e  efetivação  de  providências  que
visem  ao  aperfeiçoamento  e  expansão  do  turismo,  inclusive  para
tombamento,  conservação,  recuperação e  exploração do patrimônio
histórico e artístico no Estado da Paraíba;

h)  classificar  e  fiscalizar  as  empresas turísticas  privadas,  com
observância do disposto na legislação federal;

i)  estimular a  criação,  nos  Municípios,  de  órgãos  incumbidos  do
desenvolvimento do turismo; […]

o) administrar os incentivos que venham a ser criados, para estímulo



ao setor. (GRIFOS PRÓPRIOS)

Sob tal prisma, saliente-se, com base no rol de atribuições institucionais
acima  declinado,  oportunamente  repetido  no  Estatuto  Social  da  sociedade  de  economia
mista embargante (fls. 11/16), ora recorrida, o inequívoco fim público desempenhado pela
mesma, porquanto as atividades anteriormente enumeradas consubstanciam, sobremaneira,
instrumentos decorrentes de poder de polícia, serviços públicos, fomento e regulação, todos,
de titularidade exclusiva do estado e afeitos, portanto, à essência da função administrativa.

Assim,  restando  esclarecida  a  afetação da pessoa jurídica  de  direito
privado à prestação de serviços públicos exclusivos do estado e de cunho não concorrencial,
cumpre proceder, ora, à avaliação da abrangência daquela na imunidade tributária recíproca
inscrita no artigo 150, inciso VI, da Carta Magna, abaixo colacionado:

CF/88, Artigo 150. 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;

Adentrando, destarte, nas minúcias da regra imunizante acima frisada,
depreende-se,  prima facie  e mediante interpretação literal, sua aplicação limitada aos Entes
Políticos,  isto  é,  integrantes  da  Administração  Direta,  de  modo  que,  em se  tratando  de
entidades afeitas à Administração Indireta, a disciplina se encontra difundida nos §§ 2º e 3º,
da norma em apreço, voltadas, respectivamente: à extensão da imunidade a autarquias e
fundações autárquicas, relativamente aos seus fins essenciais ou destes oriundos; bem ainda
à exclusão da benesse nos casos, dentre outros, de exploração de atividades econômicas.

Nessa esteira, veja-se o teor do normativo sub examine:

CF/88, Artigo 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.

§ 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.



Nesse particular, emerge despontar da concretização dos dispositivos
acima perfilhados, mediante interpretação sistemática do texto constitucional e em respeito à
sua unidade,  a  legitimidade da extensão da imunidade tributária  a empresas  públicas  e
sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, não atuantes em regime de
concorrência  com  o  particular  (intervenção  direta  na  economia).  Sobretudo  porque,  ao
empreenderem esforços em sede de prestação de serviços públicos exclusivos do estado,
direcionam suas atribuições rumo à consecução do interesse público primário, fazendo, jus,
portanto, ao gozo de prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público.

Corroborando tal entendimento, verte a Jurisprudência do Excelso STF,
a qual, mediante o exercício de nítido poder constituinte difuso, recorrera ao instrumento da
mutação  constitucional,  a  ponto  de  estender  a  dita  imunidade  a  toda  a  Administração
Indireta, inclusive empresas estatais, desde que voltada à prestação de serviços públicos não
concorrenciais e exclusivos do estado. Nesse diapasão, destaquem-se as ementas seguintes:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito
Tributário.  3.  Imunidade  tributária.  Art.  150,  “a”,  da  CF/88.
Aplicabilidade à sociedade de economia mista prestadora de serviço
público essencial. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada. 5.  Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE  1020644  AgR,  Rel.  Min.  GILMAR  MENDES,  T2,  26/05/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 PUBLIC 07-06-2017).

“EMENTA  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  IPTU.  IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.  REQUISITOS.  SOCIEDADE  DE  ECONOMIA
MISTA.  SERVIÇOS  PÚBLICOS.  CONSONÂNCIA  DA  DECISÃO
RECORRIDA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  CRISTALIZADA  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE  NÃO  MERECE  TRÂNSITO.  RECURSO  MANEJADO  EM
1º.6.2016.  1.  O  entendimento  adotado  pela  Corte  de  origem,  nos
moldes  do  assinalado  na  decisão  agravada,  não  diverge  da
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da
Constituição  Federal  alcança  a  sociedade  de  economia  mista
prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  3.  Considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez
por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites
previstos  no  artigo  85,  §§  2º,  3º  e  11,  do  CPC/2015.  4.  Agravo
regimental conhecido e não provido.”(ARE 944558 AgR, Relator(a):
Min.  ROSA  WEBER,  T1,  julgado  em  09/08/2016,  PROCESSO
ELETRÔNICO Dje-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016).

“CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  IMUNIDADE  RECÍPROCA.



AUTARQUIA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO.
ATIVIDADE  REMUNERADA  POR  CONTRAPRESTAÇÃO.
APLICABILIDADE.  ART  ,  150,  §  3º  DA  CONSTITUIÇÃO.
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  1.  Definem  o
alcance  da  imunidade  tributária  recíproca  sua  vocação  para  servir
como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões políticas
entre entes federados ou para desonerar atividades desprovidas de
presunção de riqueza. 2. É aplicável a imunidade tributária recíproca
às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço
público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais
não  distribuam  lucros  ou  resultados  direta  ou  indiretamente  a
particulares,  ou tenham por  objetivo principal  conceder  acréscimo
patrimonial ao poder público (ausência de capacidade contributiva) e
não  desempenhem  atividade  econômica,  de  modo  a  conferir
vantagem  não  extensível  às  empresas  privadas  (livre  iniciativa  e
concorrência). 3. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à
tributação por impostos (art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição). A
cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não altera a conclusão.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (RE
399.307- gR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, T2, Dje 30.4.2010).

Por  sua  vez,  analisando  especificamente  a  imunidade  tributária  da
sociedade de economia mista recorrida, são dignas de destaque os julgados a seguir:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.  IMUNIDADE RECÍPROCA.
PBTUR  -  EMPRESA  PARAIBANA  DE  TURISMO  S/A  -  .
SOCIEDADE  DE  ECONOMIA  MISTA  PRESTADORIA  DE
SERVIÇO  PÚBLICO.  PESSOA  JURÍDICA  DESTINADA  A
PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR A POLÍTICA ESTADUAL
DE  TURISMO.  ATENDIMENTO  AO  ART.  180  DA  CF/88.
INEXISTÊNCIA  DE  ATRIBUIÇÃO  DE  VANTAGEM  NO
MERCADO  ECONÔMICO.  EXTENSÃO  DA  IMUNIDADE
PREVISTA NO ART. 150, VI, "a", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.
MANUTENÇÃO DO DECISUM, DESPROVIMENTO DO APELO. -
Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  é
aplicável a imunidade tributária recíproca às sociedades de economia
mista que prestem inequívoco serviço público, desde que não atuem
em ambiente concorrencial. - In casu, desenvolve a PBTUR S/A um
serviço  público,  porquanto ser  dever  de  todos os  entes  federados,
promover  e  incentivar  o  turismo  como  fator  de  desenvolvimento
social e econômico, nos precisos termos do art. 180 da Constituição
Federal. Ademais, inexiste em relação à sociedade de economia mista
ora  apelada,  a  atribuição  de  vantagem  que  a  coloque  em  posição



superior  no  âmbito  do  mercado  econômico,  não  exercendo  ela
qualquer atividade econômica. Ao contrário disto, a pessoa jurídica
fomenta  o  turismo,  auxiliando  o  mercado  e  a  iniciativa  privada,
restando  indene  de  dúvidas  o  seu  direito  ao  gozo  da  imunidade
prevista  no  art.  15  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00090132120158152001, 2ª Câmara Especializada Cível,  Relator DES.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 21-03-2017).

APELAÇÃO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  PBTUR  -
EMPRESA  PARAIBANA  DE  TURISMO  S/A.  SOCIEDADE  DE
ECONOMIA  MISTA.  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADES  QUE  SE
CARACTERIZAM  COMO  SERVIÇO  PÚBLICO.  DIREITO  À
IMUNIDADE  TRIBUTÁRIA.  COBRANÇA  DE  TARIFAS.
IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE LUCRO. PRECEDENTES DO
STF.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. - A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150,
VI, a, da Constituição, é extensiva às sociedades de economia mista
prestadoras de atividades imanentes do Estado e que contem com
controle acionário estatal praticamente exclusivo, sendo irrelevante,
para afastar essa conclusão, a cobrança de tarifas pela prestação dos
serviços  e  o  exercício,  excepcional,  de  atividades  econômicas.  -  A
empresa é controlada pelo Governo do Estado da Paraíbae que tem
por finalidade essencial os serviços de planejamento, da coordenação
e da execução da política estadual de turismo, razão pela qual as taxas
cobradas  a  título  de  serviço  teriam  por  escopo  cobrir  os  custos
operacionais,  sem  qualquer  finalidade  lucrativa.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  09036980220068152001,  4ª
Câmara Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , 12-07-2016).

Dessa  forma,  repita-se,  tendo  em  consideração  que  os  serviços  de
planejamento de turismo são de competência do Estado e sendo a apelada delegatária desse
serviço público é possível a concessão dos benefícios da imunidade recíproca em face de não
de perseguir lucro e sequer ter ações negociadas na Bolsa de Valores. 

Roque Carrazza não destoa desse entendimento, ao lecionar que  “as
empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando delegatárias de serviços
públicos ou de atos de polícia, são tão imunes aos impostos quanto as próprias pessoas
políticas, a elas se aplicando, destarte, o princípio da imunidade recíproca”, por isso que
“são a longa manus das pessoas políticas que, por meio de lei, as criam e lhe apontam os
objetivos políticos a alcançar” ('Curso de Dir. Const. Trib., Malheiros 19ª ed., 2003, p. 652).

Na mesma linha,  Eros  Grau  doutrina  que as  empresas  estatais  que
tenham por objeto a prestação de serviço público “são delegadas do Estado, criadas no bojo
do movimento da descentralização administrativa, para fim específico. É o próprio Estado,
então,  quem  através  de  uma  sua  extensão,  dotada  de  personalidade  jurídica  privada,



presta os serviços” (A ordem econômica na Const. de 1988, 12ª ed., Malheiros, 2007, p. 145). 

Para além da adequação da sentença quanto ao entendimento acima
consignado, tenho que a mesma não merece retoques, sequer, no que se refere à estipulação
dos honorários sucumbenciais. Tal é o que decorre do simples exame dos elementos da ação
primeva (execução fiscal apensa), dado que, ante a atribuição do valor da causa de R$ 940,84
(novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), o mesmo se revela irrisório para fins de
arbitramento das verbas de patrocínio. Daí porque tal rubrica deve ser fixada nos precisos
termos do artigo 85, § 8º, do novel Código de Processo Civil vigente, abaixo transcrito:

CPC, Artigo 85, § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou,  ainda,  quando o valor  da causa for  muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2º.

Justamente por isso, verifica-se que o montante estabelecido no decisum
primevo se encontra razoável e condizente com as peculiaridades da causa e, inclusive, com
os parâmetros do art. 85, § 2º, CPC, não gozando de respaldo a insurgência nesse ponto.

Em razão de todo o exposto, nego provimento à remessa necessária e
ao recurso apelatório, mantendo incólumes todos os termos da sentença guerreada.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa e ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


