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JUSTIFICATIVA - PL 0488/2014 
A Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos - CPTM foram criadas, para implementar um sistema de transporte 
metropolitano no Município de São Paulo. 

Ocorre que, para dar pleno cumprimento às suas atividades, a Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 
necessita de imóveis para a instalação dos edifícios administrativos, pátios de manobra, 
oficinas e demais equipamentos de suas linhas de operação. Assim, esses bens são 
adquiridos, inclusive mediante desapropriação - fundada a partir de declaração de utilidade 
pública decretada atualmente pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo -, para a 
construção e ampliação de sua rede metroferroviária. Trata-se de imóveis que são, 
inegavelmente, afetados pelo interesse público. 

Cumpre mencionar, ainda, que o Decreto nº 11.276, de 30 de agosto de 1974, do 
Município de São Paulo, editado para regulamentar a Lei Municipal nº 8.075/1974, deixava 
claro que "a Companhia do Metrô podia implantar as suas linhas nas vias e logradouros 
públicos do Município (Art. 3º)" e, inclusive, que "a Companhia do Metrô podia desapropriar, 
por utilidade pública, os imóveis que fossem necessários à execução de novas linhas, 
melhoramentos e ampliações das linhas já existentes (Art. 4º)". 

No entanto, a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e a Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM sofrem, rotineiramente, a cobrança de Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) no Município de São Paulo. 

Essa cobrança, evidentemente, onera o serviço prestado pela Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - Metrô e pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 
CPTM e demanda, continuamente, a majoração de sua tarifa, prejudicando os cidadãos 
paulistanos por ela atendidos. 

Além disso, como se trata de uma sociedade de economia mista instituída para a 
prestação de serviços públicos, a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e a 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM é imune à incidência de impostos, 
conforme claramente determina o art. 150, Inc. VI, alínea "a", da Constituição Federal, que 
abaixo transcrevo: 

Art. 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; 

A Constituição Federal instituiu essa hipótese em que a competência tributária não 
pode ser exercida, como forma de garantir a continuidade da execução das políticas públicas e 
da prestação de serviços essenciais à coletividade sob a responsabilidade dos entes 
federativos. 

Conforme é possível verificar, a imunidade recíproca não alcança apenas as pessoas 
políticas que compõe a Federação, mas também os serviços de que são titulares. Este 
entendimento, cumpre acrescentar, recebeu o endosso do Supremo Tribunal Federal: 
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CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS: IMUNIDADE TRIBUTARIA RECÍPROCA: C.F., art. 150, VI, a. EMPRESA 
PÚBLICA QUE EXERCE ATIVIDADE ECONÔMICA E EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA 
DE SERVIÇO PÚBLICO: DISTINÇÃO. 

I. - 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: C.F., art. 150, VI, a. 

II. - R.E. conhecido em parte e, nessa parte, provido. 

(RE nº 407.099-5/RS, j. 22.06.2004) 

Inegável, portanto, que o serviço de transporte coletivo na região metropolitana de São 
Paulo deve ser considerado público e, portanto, imune à incidência de impostos; e que a Cia. 
do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 
CPTM, como executora deste serviço, deve se beneficiar da imunidade. 

Dessa forma, a isenção objeto do presente Projeto visa possibilitar a desoneração 
tributária do ente que presta esse serviço de relevância à coletividade, garantindo a modicidade 
tarifária em benefício da população. 

Cumpre lembrar, ainda, que a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e a 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM prestam serviço público de transporte 
coletivo de passageiros à população do Município de São Paulo essencial para a economia 
local e regional. 
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