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Relatório
 
1. Trata-se de expediente originário da Procuradoria de Tributos e Assuntos Fiscais –
PTF que, por meio do Memorando.AGE/PTF.nº 206/2021, submete à Advogada Geral
Adjunta para o Contencioso questão relativa ao Parecer Jurídico n° 15.950/2018, em
que esta Advocacia Geral do Estado entendeu pela aplicação da imunidade recíproca
em relação a imóveis de propriedade de particular, cedidos em locação ao Estado de
Minas Gerais (o que foi nomeado imunidade recíproca reflexa).
2. Ao aprovar manifestação do Procurador Adriano Antônio Gomes Dutra na
Promoção 34256896, o Procurador-Chefe da PTF pondera que, “não obstante o
brilhantismo do parecer emitido por esta Casa, em janeiro de 2018 (documento SEI nº
33140409), parece-nos que algumas questões supervenientes à edição do
mencionado parecer tornam conveniente que a matéria seja revisitada pela
Consultoria Jurídica, com o objetivo de se avaliar se ainda remanesce, efetivamente, a
conveniência de judicialização do tema, inclusive considerando-se as consequências de
tais demandas judiciais, caso restem infrutíferas, consoante frisado pelo Dr. Adriano
Dutra na promoção supracitada.”
3. Na Promoção 34256896, noticia a PTF que, com base no Parecer Jurídico n°
15.950/2018, foram apresentados requerimentos administrativos de reconhecimento
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da imunidade recíproca relativamente a imóveis alugados ao Estado, todos
indeferidos segundo relato constante da Nota Técnica n° 22 (doc. SEI n. 33141132).
4. Como o próximo passo seria, então, a judicialização da questão, com o
ajuizamento de ações por parte do Estado questionando a referida incidência (IPTU
em relação a imóveis de propriedade de particulares, mas cedidos ao Estado por
força de contratos de locação), tece algumas considerações que, a seu ver, por ser
referirem a “questões ocorridas após a elaboração do parecer tornam necessária
nova submissão da questão à Consultoria Jurídica, com o objetivo de se avaliar se
ainda remanesce efetivamente a conveniência de judicialização do tema.”
5. Para tanto, aponta três questões que, no seu entendimento, ensejariam a
alteração das conclusões do Parecer Jurídico n° 15.950/2018:

A primeira dessas questões é a edição, em maio de 2018, da
Súmula n. 614 do STJ, com o seguinte teor: O locatário não possui
legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e
de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito
desses tributos.
Como fundamento para a edição da referida Súmula está a
consideração de que o locatário não ostenta a condição de
contribuinte ou responsável tributário. Seria contribuinte de fato, a
quem não se reconhece o direito de restituição e nem a extensão
da condição de imune. Aliás, no AgRg no RESP n. 836.089, que
serviu de precedente para a edição da referida Súmula, ficou
registrada a situação análoga do locatário e do contribuinte de fato
nos tributos sobre consumo (in casu, IPI).
A segunda dessas questões foi a fixação, por parte do STF, da
Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema n. 342, com a
seguinte redação: 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.
A Tese, muito embora fixada em discussão envolvendo tributos
sobre o consumo (IPI e ICMS), aplica-se, quer me parecer, como
uma luva, nas conclusões do Parecer (doc. SEI n. 33140409):
mudando o que precisaria ser mudado, a imunidade recíproca
somente se aplicaria nas situações em que o ente imune, no caso
o Estado de Minas Gerais, fosse contribuinte de direito, ou seja
proprietário, e não nos casos em que fosse contribuinte de fato,
locatário.
Por fim, a terceira questão tem a ver com decisões mais recentes
do TJMG que parecem também indicar uma orientação contrária
àquela do Parecer (muito embora tais decisões digam respeito à
imunidade dos Templos de Qualquer Culto).

 
6. Por fim, sugere seja o tema novamente submetido à Consultoria Jurídica, para que
haja efetiva reavaliação da questão, “especialmente no que tange à judicialização da
controvérsia (reconhecimento da imunidade recíproca em relação aos imóveis de
propriedade de particulares, cedidos ao Estado de Minas Gerais por força de contrato
de locação), dadas as consequências de tais demandas judiciais, caso resultem
infrutíferas.”
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7. Passamos a analisar.
Fundamentação

1. Sujeição passiva no IPTU
12. Como primeira questão apontada como eventualmente passível de alterar as
conclusões do Parecer Jurídico n° 15.950/2018, destaca a PTF a superveniência da
Súmula 614 do STJ, que reza:

O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação
jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado
nem para repetir indébito desses tributos. (SÚMULA 614,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)

 
13. Consolidando uma jurisprudência há muito pacificada no Superior Tribunal de
Justiça, o enunciando, conforme se observa com clareza dos precedentes que
ensejaram a sua edição, baseia-se em dois principais fundamentos: (i) o locatário não
seria sujeito passivo do IPTU, uma vez que a posse exigida pelo art. 34 do CTN seria
apenas a posse com animus domini; e (ii) embora conste na grande maioria dos
contratos de locação a responsabilidade do locatário pelo pagamento do IPTU e taxas
relativas ao imóvel, esta seria uma convenção entre particulares e, portanto,
inoponível ao Fisco como forma de alterar a sujeição passiva tributária (art. 123 do
CTN).
14. Apesar de editado alguns meses após o Parecer Jurídico n° 15.950/2018, nas
razões expostas no referido parecer não se desconsiderou a existência de
jurisprudência consolidada do STJ, tendo sido a questão abordada já no preâmbulo da
judiciosa manifestação:

A despeito da previsão constitucional para o exercício da
competência tributária pelos entes Federados, foram –
considerando uma opção da constituinte face à importância dos
destinatários da exação tributária – criadas várias limitações a uma
cobrança exacerbada ou mesmo contrária ao interesse da
coletividade. Dentre as limitações estabelecidas, encontram-se a
imunidade tributária para instituir impostos entre União,
Estados, Distrito Federal, Municípios, denominada
imunidade recíproca ex vi o disposto no artigo 150, inciso
VI, alínea a, da Constituição Federal. No entanto, nota-se que
quando o [sic] Estados ou mesmo a União Federal celebra, como
locatária, contrato de locação imobiliária urbana, em que ocorre a
transferência do encargo do IPTU do proprietário para o
possuidor, a jurisprudência e doutrina majoritária, partindo da
premissa que o locatário não exerce a posse com “ânimo de
domínio”, lhe veda a legitimidade para discutir a relação jurídico-
tributária. Porém, o locatário-possuidor, a teor da legislação
complementar e ordinária, exerce a posse do imóvel locado na
condição de possuidor “a qualquer título”, podendo, portanto, se
insurgir como contribuinte do imposto, contra a sua cobrança.
Ultrapassada esta possibilidade de considerar o locatário como
possuidor “a qualquer título”, poder-se-ia, outrossim, afirmar que
a lei do inquilinato, em perfeita correspondência com o Código
Tributário Nacional, permite, em convenção particular, a
transferência do encargo do IPTU do proprietário-locador para o
proprietário possuidor, albergando-lhe, também, legitimidade para
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discutir a referida imposição tributária.
Muito embora, por conservadorismo e ausência de uma
interpretação finalística ou conforme a Constituição, o
entendimento jurisprudencial se voltava a albergar a imunidade
tributária, especificamente no que se relaciona ao Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) apenas para os Entes Federados
enquanto proprietários de imóveis urbanos e não enquanto
possuidores. Entretanto, o entendimento versado pelo Supremo
Tribunal Federal nos RE n. 594.015/São Paulo e RE 601.720/Rio de
Janeiro, permite depreender que tal exegese não deverá mais
prevalecer mormente considerado o desiderato do desenho
insculpido pelo texto constitucional quando da criação da
imunidade recíproca de impostos como mecanismos [sic] essencial
de proteção ao Pacto Federativo.     

 
15. Demonstra-se, portanto, que um dos fundamentos do Parecer residiu justamente
na superação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelas mencionadas
decisões da Suprema Corte.
16. Embora editada após a fixação das teses de repercussão geral nos Temas 385 e
437 pelos STF, o que ocorreu em 06/04/2017, os precedentes que ensejaram a
Súmula 614 do STJ são todos anteriores às decisões do STF, sendo o mais recente
deles de novembro de 2015.[1]
17. O próprio Supremo Tribunal Federal, nos recursos que deram origem às teses de
repercussão geral 385 e 437, ao desprover o recurso extraordinário no RE 594.015
e dar provimento ao recurso do Município do Rio de Janeiro em face da locatária
recorrida no RE 601.720, acabou por reconheceu a legitimidade de cessionárias de
imóveis de propriedade de entes imunes figurarem no polo passivo da obrigação
tributária relativa ao IPTU. Isso porque as ações em que se discutia a incidência ou
não do imposto e que deram origem aos recursos extraordinários tinham como
partes justamente cessionários de imóveis supostamente beneficiados pela
imunidade.
18. Tal constatação fica muito evidente no acórdão proferido no RE 601.720 onde o
Relator, em seu voto que restou vencido, se propõe a responder à seguinte
pergunta:

(i) Pode a pessoa cessionária do uso de imóvel pertencente à
União figurar como sujeito passivo da obrigação tributária
referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)?

19. Embora o relator tenha votado por manter o entendimento anterior – consolidado
no STJ – respondendo negativamente à questão proposta, a maioria dos ministros da
Corte decidiu pela resposta afirmativa, em recursos julgados em sede de
repercussão geral, com fixação de teses de efeito vinculante em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário.
20. Os temas fixados, embora não tratem expressamente da legitimidade dos
cessionários para discutir créditos tributários relativos a IPTU, reconheceram essa
legitimidade, seja ao decidir os recursos – sem reconhecer eventual ilegitimidade
passiva – seja ao abordar a matéria de forma expressa em diversas passagens dos
votos vencedores. Por todas, confira-se o trecho do relatório no voto do Ministro
Marco Aurélio, que inaugurou a divergência:

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao negar
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provimento à Apelação nº 2005.001.38220, concluiu mostrar-se
beneficiado pela imunidade versada no artigo 150, inciso VI, alínea
“a”, da Constituição Federal imóvel pertencente à União que tenha
sido cedido a empresa privada. Consignou ser esta mera
concessionária, não exercendo direito sobre o bem, o que
impediria a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano. Os
embargos declaratórios que se seguiram foram acolhidos para
sanar a apontada omissão quanto aos efeitos da decisão.
Assentou o Tribunal local que a declaração de nulidade do
lançamento fiscal possui efeitos retroativos, alcançando os
exercícios de 1999 e 2000.
(...)
A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo
desprovimento do recurso, assinalando haver a jurisprudência do
Supremo se consolidado sob a óptica de que o mero detentor de
posse precária e desdobrada, decorrente de direito pessoal,
fundada em contrato de cessão de uso, não pode figurar no polo
passivo de obrigação tributária.
 

21. A discussão, portanto, perpassava a definição da legitimidade ou não do
cessionário em figurar no polo passivo de obrigação tributária, e assim, obviamente,
da legitimidade ou não do cessionário discutir crédito tributário relativo ao IPTU. E a
resposta dada a questão foi categórica:

Com a leitura dos preceitos, fica evidente que, em momento
algum, o Município do Rio de Janeiro extrapolou a própria
competência ao instituir e cobrar referido imposto do particular,
nos termos do disposto no Código Tributário municipal:
Art. 62 - Contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único - São também contribuintes os promitentes-
compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou
comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos
Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a
ele imunes.
A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial
Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel,
incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo
entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não
se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o
titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título.
Não há falar em ausência de legitimidade do ora recorrido
para figurar em polo passivo da relação jurídica tributária.
(destaque nosso)

 
22. Portanto, tratando-se de discussão quanto à aplicação da imunidade recíproca,
assim como não há dúvidas quanto à legitimidade da cobrança do IPTU relativamente
a imóvel de propriedade de pessoa jurídica imune, cedido, porém, a particular, a
mesma ratio leva-nos a concluir pela legitimidade do ente estatal – pessoa jurídica
imune –, na condição de locatário ou cessionário de imóvel de particular, pleitear a
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imunidade do IPTU.
2. Inaplicabilidade do Tema 342 aos impostos diretos
23. O segundo fundamento levantado na consulta para a possível superação das
conclusões do Parecer Jurídico n° 15.950/2018 foi a fixação, por parte do STF, da
Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema n° 342, com a seguinte redação:

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.

 
24. Na própria consulta formulada, faz-se a ponderação de que a tese fora fixada em
discussão envolvendo tributos sobre o consumo (IPI e ICMS). Em verdade, essa
classificação dos contribuintes em contribuintes de fato e de direito é figura que se
aplica apenas aos chamados impostos indiretos, ou seja, aqueles impostos que
foram constitucionalmente construídos para serem suportados pelo consumidor
final, através da aplicação do princípio da não cumulatividade.
25. O que afirma a tese é que não se aplica o preceito imunitório sempre que,
tratando-se de imunidade subjetiva – ou seja, tratando-se de imunidade reconhecida
constitucionalmente em razão da pessoa que seria o sujeito passivo caso não
houvesse a previsão de não incidência constitucional –, a pessoa imune se encontrar
na qualidade de consumidora dos bens, produtos ou serviços que sofrem a
tributação.
26. Com bem destacado na consulta, não é este o caso em análise. No entanto,
ousamos discordar da conclusão de que a tese seria também aplicável aos impostos
diretos, como defendido na consulta.[2]
27. Isso porque, conforme destacado no item anterior, o STF respondeu
afirmativamente à pergunta formulada pelo Ministro Edson Fachin, qual seja, “pode a
pessoa cessionária do uso de imóvel pertencente à União figurar como sujeito passivo
da obrigação tributária referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)?” . Ao
fazê-lo, reconheceu a Suprema Corte a possibilidade de ser o cessionário ou locatário
sujeito passivo do tributo municipal, a depender da previsão contida nas leis
municipais.
28. Assim, o Estado de Minas Gerais, na qualidade de locatário de imóveis urbanos,
apresenta-se como um dos sujeitos passivos do imposto e, portanto, deve gozar da
imunidade constitucional.
29. Como bem destacado no Parecer Jurídico n° 15.950/2018, a imunidade
intergovernamental está fundada no princípio federativo (isonomia entre os entes
federados), cláusula pétrea da Constituição, e na ausência de capacidade contributiva
das pessoas políticas, que devem aplicar os recursos arrecadados para a entrega de
bens e serviços à população.[3]
30. Logo, sendo a pessoa política imune locatária ou cessionária de imóvel urbano,
seu patrimônio não pode ser atingido pela tributação, razão pela qual entendemos
que se aplica, in casu, a imunidade tributária recíproca, segundo a interpretação que
lhe é dada atualmente pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Da jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
envolvendo imóveis locados por templos de qualquer culto
31. Por fim, como terceiro fundamento que poderia afastar as conclusões do Parecer
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Jurídico n° 15.950/2018, a consulente destaca que decisões mais recentes do TJMG
“parecem também indicar uma orientação contrária àquela do Parecer (muito embora
tais decisões digam respeito à imunidade dos Templos de Qualquer Culto)”, citando os
seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL ALUGADO À INSTITUIÇÃO
RELIGIOSA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INOPONIBILIDADE DAS CONVENÇÕES PARTICULARES AO FISCO.
Em regra, as convenções particulares são inoponíveis ao Fisco no
que tratarem de responsabilidade pelo pagamento de tributos - art.
123 do Código Tributário Nacional.
"O sujeito passivo da obrigação tributária não pode eximir-se da
obrigação de pagar o tributo, alegando que celebrou contrato no
qual transferiu a responsabilidade correspondente para um
terceiro. Esse contrato será eficaz apenas entre as partes, mas
não perante a Fazenda, até mesmo porque esta não participou de
sua celebração." (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Código
Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário
Nacional e às Leis Complementares
87/1996 e 116/2003. 2. Ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 235).
Não merece proteção pela imunidade tributária o imóvel de
particular que se encontra locado à instituição religiosa, ainda que
nele funcione o templo para celebração de culto, tendo em vista
que o locatário não se enquadra nas hipóteses de sujeição passiva,
ainda que tenham as partes celebrado a obrigação contratual que
isenta o locador do recolhimento de impostos sobre a sua
propriedade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv
1.0027.14.038056-2/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula
em 18/09/2018)
 
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE
RELIGIOSA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ALUGADO
POR PASTOR DA ENTIDADE RELIOSA. NÃO ABRANGÊNCIA.
ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 8.291/01. DECRETO MUNCIPAL Nº
11.065/2002. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
A imunidade religiosa, prevista no art. 150, VI, b da Constituição,
não abrange imóvel de terceiro alugado por pastor de entidade
religiosa, uma vez que o contrato de aluguel não tem o condão de
modificar o sujeito passivo da obrigação tributária que continua
sendo o proprietário do imóvel.
Ainda que conste de contrato particular a obrigação do locatário
de pagar o IPTU, as
convenções particulares não podem ser impostas ao fisco, nos
termos do art. 123 do CTN, razão pelo qual não há modificação do
sujeito passivo e deve ser indeferido o pedido de reconhecimento
de imunidade relativo a imóvel de terceiro.
Descumpridos os requisitos da Lei Municipal nº 8.291/01 e do
Decreto Municipal nº 11.065/2002 deve ser indeferido o pedido de
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isenção formulado pela impetrante. (TJMG - Apelação Cível
1.0024.14.239141-6/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas
Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação
da súmula em 24/04/2018)

 
32. No entanto, entendemos que, ao mesmo tempo que tratam da imunidade dos
templos e não da imunidade recíproca defendida no Parecer Jurídico n° 15.950/2018,
as razões de decidir do Tribunal local afrontam a jurisprudência atual do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que “o contribuinte do tributo não se restringe ao
proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a
qualquer título” (voto do Ministro Marco Aurélio no RE 601.720).
33. Ao fazê-lo, acaba por violar o disposto no art. 927 do CPC, in verbis:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

 
34. Ainda que se invoque a Súmula n° 614 do STJ como razão de decidir, já se
demonstrou que os precedentes que a ensejaram são todos anteriores às decisões
do STF nos temas 385 e 437, em que se reconhece a legitimidade de cessionárias de
imóveis de propriedade de entes imunes figurarem no polo passivo da obrigação
tributária relativa ao IPTU.
35. Ora, se a cessionária pessoa jurídica de direito privado pode ser sujeito passivo
do IPTU de imóvel de propriedade de ente imune, a contrario senso a pessoa jurídica
imune cessionária de imóvel de titularidade de um particular jamais pode sofrer a
incidência tributária, por violação ao pacto federativo, ao princípio da capacidade
contributiva e à imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a da Constituição
Federal.
36. Assim, comprovando que a responsabilidade pelo pagamento do tributo seria do
ente público imune, pela previsão na lei de locação e no contrato, comprovando que
o tributo foi pago pela pessoa política e, por fim, demonstrando que a lei municipal –
na linha do disposto no CTN – prevê como sujeito passivo do tributo também o
possuidor a qualquer título, entendemos que até o momento prevalecem as
conclusões do Parecer Jurídico n° 15.950/2018, confirmadas pela atual jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
4. Da inaplicabilidade do art. 123 do CTN à hipótese sob análise
37. Por fim, e apenas em reforço aos argumentos muito bem colocados no Parecer
Jurídico n° 15.950/2018, deve-se destacar que tanto a Súmula 614 do STJ, como a
jurisprudência do TJMG relativa à imunidade dos templos de qualquer culto quando na
condição de locatários de imóveis urbanos, amparam-se no disposto no art. 123 do
CTN, que reza:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
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38. Ora, os contratos de locação firmados pela Administração Pública não são
convenções entre particulares! Tanto é assim que estão expressamente submetidos
às regras que regem as contratações públicas, tanto na vigência da Lei n° 8.666/93,
como na recém editada Lei n° 14.133/2021.[4]
39. Significa dizer que a Administração mantém certas prerrogativas mesmo quando
contrata sob regime predominantemente privado, como é o caso dos contratos de
locação.
40. Dentre estas prerrogativas, entendemos inafastável a imunidade recíproca, seja
pelos fundamentos que a inspiraram, seja pela absoluta ausência de capacidade
contributiva do ente público, cujos bens e recursos devem ser voltados
exclusivamente ao atendimento das necessidades da população.
41. Assim, não se tratando de “convenções entre particulares”, não há que se falar
em aplicação do art. 123 do CTN.

CONCLUSÕES
42. Diante do exposto, considerando o atual entendimento do Supremo Tribunal
Federal consagrado nas Teses de Repercussão Geral 385 e 437, em 06/04/2017, e
considerando que os precedentes que ensejaram a Súmula 614 do STJ são todos
anteriores às decisões do STF, entendemos que, assim como não há mais dúvidas
quanto à legitimidade da cobrança do IPTU relativamente a imóvel de propriedade de
pessoa jurídica imune, cedido, porém, a particular, a mesma ratio leva-nos a concluir
pela legitimidade do ente estatal – pessoa jurídica imune – na condição de locatário ou
cessionário de imóvel de particular, pleitear a imunidade do IPTU, razão pela qual não
vislumbramos no presente momento razões para rever as conclusões expostas no
Parecer Jurídico n° 15.950/2018.
43. Destacamos que as probabilidades de êxito de ação judicial de repetição de
indébito estão atreladas à comprovação de que o encargo relativo ao IPTU compete
ao ente público imune (lei de locação, edital de licitação, se for o caso, e contrato de
locação), e de que a lei municipal relaciona como sujeito passivo do tributo também o
locatário ou o possuidor a qualquer título, na linha do disposto no art. 34 do CTN.
44. Por fim, e apenas como reforço argumentativo, recomendamos que na causa de
pedir seja afastada a incidência do art. 123 do CTN, que trata da inoponibilidade à
Fazenda Pública das convenções entre particulares, uma vez que o contrato de
locação firmado pela Administração não se enquadra nessa qualificação.
45. É o parecer, que submetemos à douta consideração superior.

Belo Horizonte, 8 de outubro de 2021.
 
 

Daniela Victor de Souza Melo
Procuradora do Estado

OAB/MG 78.287 - MASP 1.001.009-8
 
De acordo. Aprovado.
 

Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
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Ana Paula Muggler Rodarte
Advogada-Geral do Estado em exercício

 
 

[1] Excerto dos Precedentes Originários
"[...] IPTU. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO PARA POSTULAR DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 'o
locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou de responsável tributário,
não tem legitimidade ativa para postular a declaração de inexistência de relação
jurídica tributária, bem como a repetição de indébito referente ao IPTU, à Taxa de
Conservação e Limpeza Pública ou à Taxa de Iluminação Pública' (AgRg no REsp
836.089/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe
26/04/2011). [...]" (AgRg no AREsp 789835 SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015)
 
"[...] IPTU. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO DESTINATÁRIO DO
CARNÊ. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO AGRG
NO RESP 836.089/SP. [...] Configura-se matéria de direito o debate acerca da
legitimidade ativa para postulação de repetição de indébito de IPTU. 2. O
entendimento da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é pela
impossibilidade de que pessoa diferente do proprietário do imóvel seja legitimado
ativo para postular repetição de indébito de IPTU, uma vez que, seja locatário, seja
destinatário do carnê, a obrigação contratual entre este e o proprietário do imóvel
(contribuinte) não pode ser oponível à Fazenda (AgRg no REsp 836.089/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2011). [...]" (AgRg no AgRg no AREsp
143631 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 10/10/2012)
 
"[...] TAXAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO. [...] O locatário,
por não ostentar a condição de contribuinte ou de responsável tributário, não tem
legitimidade ativa para postular a declaração de inexistência da relação jurídica
tributária, bem como a repetição de indébito referente ao IPTU, à Taxa de
Conservação e Limpeza Pública ou à Taxa de Iluminação Pública. [...] 2. A Primeira
Seção, em sede de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento no sentido de que
a legitimidade ativa para postular a repetição de indébito é conferida tão-somente ao
sujeito passivo da relação jurídico-tributária, in verbis: - 'Os impostos incidentes sobre
o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária
instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na
titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem,
impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel.'
(REsp 1073846/SP, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009) - 'O
'contribuinte de fato' (in casu, distribuidora de bebida) não detém legitimidade ativa ad
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causam para pleitear a restituição do indébito relativo ao IPI incidente sobre os
descontos incondicionais, recolhido pelo 'contribuinte de direito' (fabricante de
bebida), por não integrar a relação jurídica tributária pertinente.' - '(...) é certo que o
recolhimento indevido de tributo implica na obrigação do Fisco de devolução do
indébito ao contribuinte detentor do direito subjetivo de exigi-lo. - 'Em suma: o direito
subjetivo à repetição do indébito pertence exclusivamente ao denominado
contribuinte de direito. Porém, uma vez recuperado o indébito por este junto ao
Fisco, pode o contribuinte de fato, com base em norma de direito privado, pleitear
junto ao contribuinte tributário a restituição daqueles valores. (REsp 903394/AL,
submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010) 3. Destarte, o locatário, por não
ostentar a condição de contribuinte ou de responsável tributário, não tem
legitimidade ativa para postular a declaração de inexistência da relação jurídica
tributária, bem como a repetição de indébito referente ao IPTU, à Taxa de
Conservação e Limpeza Pública ou à Taxa de Iluminação Pública. [...]" (AgRg no REsp
836089 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe
26/04/2011)
 
"[...] IPTU - LEGITIMIDADE ATIVA - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. [...] O locatário é
parte ilegítima para litigar a respeito de questões que envolvam o pagamento do IPTU
e outras exações cujo sujeito passivo seja o proprietário do imóvel. [...]" (REsp
852169 PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
26/05/2009, DJe 04/06/2009)
 
"[...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO DO
IMÓVEL. [...] O locatário não detém legitimidade para litigar em demanda visando à
impugnação de lançamento referente ao IPTU, porquanto não se reveste ele da
condição de contribuinte ou de responsável tributário.
[...]" (AgRg no Ag 900568 RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
05/08/2008, DJe 11/09/2008)
 
"[...] IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ILEGITIMIDADE DO LOCATÁRIO. [...] Hipótese em que o locatário não tem
legitimidade para postular a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU e total da
Taxa de Coleta de Lixo - TCDL por não se enquadrar como contribuinte, nem como
responsável tributário. [...]" (REsp 552468 RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2007, DJ 08/02/2008, p. 638)
 
"[...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LOCATÁRIO. ILEGITIMIDADE. [...]
O locatário não possui legitimidade ativa para propor ação objetivando a restituição
de valores referentes ao IPTU. [...]" (REsp 883724 RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 29/03/2007, p. 250)
 
"[...] IPTU. TAXA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICAS. RESTITUIÇÃO.
LOCATÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. [...] Locatário não possui legitimidade para
propor ações que visem a repetição do que foi pago a título de taxa de
municipalidade ou de IPTU. [...]" (REsp 613717 RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 19/12/2006, p. 368)
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[2] Entende o consulente:

A Tese, muito embora fixada em discussão envolvendo tributos
sobre o consumo (IPI e ICMS), aplica-se, quer me parecer, como
uma luva, nas conclusões do Parecer (doc. SEI n. 33140409):
mudando o que precisaria ser mudado, a imunidade recíproca
somente se aplicaria nas situações em que o ente imune, no caso
o Estado de Minas Gerais, fosse contribuinte de direito, ou seja
proprietário, e não nos casos em que fosse contribuinte de fato,
locatário.

 
[3] Nesse sentido, confiram-se as lições de VALTER DE SOUZA LOBATO e TIAGO
CONDE TEIXEIRA (A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EMPRESAS PRIVADAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, I n : LEAL, Saul Tourinho; GREGÓRIO
JÚNIOR, Eduardo Lourenço (Coord.). A Constituição Cidadã e o Direito Tributário:
estudos em homenagem ao Ministro Carlos Ayres Britto, Belo Horizonte: Fórum,
2019):

Contudo, a imunidade recíproca não se resume à manutenção da
unidade federal, pelo contrário, ela visa impedir que entes estatais,
desprovidos de capacidade contributiva, sejam tributados. Nesse
prisma, os recursos estatais não expressam riqueza, pois
possuem como destino a prestação de serviços públicos que lhes
foi atribuída constitucionalmente.
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Ou seja, a imunidade recíproca tem como um de seus pilares a
adequada prestação do serviço público, pois desonera, em nível
constitucional, a renda, patrimônio e bens dos entes públicos e
equiparados visando exatamente ao adequado oferecimento
dessas atividades de competência estatal. É, ao final, um
instrumento constitucional que beneficia o exercício de funções
públicas.

[4] Art. 2º Esta Lei aplica-se a:
(...)
III - locação;
(...)
Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 74 desta Lei, a locação de
imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de
conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos
investimentos necessários.
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