
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
RECTE.(S) :SOCIEDADE BENEFICENTE DE PAROBÉ 
ADV.(A/S) :RENATO LAURI BREUNIG 
RECDO.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
ASSIST.(S) :CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - CONFENEN 
ADV.(A/S) :ANNA GILDA DIANIN 
ASSIST.(S) :CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB 
ADV.(A/S) :RAFAEL BARBOSA DE CASTILHO 
INTDO.(A/S) :FUNDACAO ARMANDO ALVARES PENTEADO 
ADV.(A/S) :ANA ELIZABETH DRUMMOND CORRÊA 

A D I T A M E N T O   A O   V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Indiquei 
o adiamento da apreciação deste processo considerados os pedidos de 
vista das ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.028, nº 2.036, nº 2.228 
e nº 2.621, bem assim a divergência suscitada pelo ministro Teori Zavascki 
em  relação  ao  voto  mediante  o  qual  dei  provimento  ao  recurso, 
consignando:

       
O  Juízo,  ao  julgar  procedentes  os  pedidos  formulados, 

assentou satisfazer a recorrente as condições estabelecidas no 
artigo  14  do  Código  Tributário  Nacional,  dispensando-a  de 
cumprir os requisitos do artigo 55 da Lei nº 8.212, de 1991, por 
concluir  pela  inconstitucionalidade  formal  do  preceito.  Essa 
questão  de  fato  não  foi  alvo  de  impugnação  no  Tribunal 
Regional, tendo a sentença sido reformada ante entendimento 
diverso quanto à validade da norma ordinária. 

Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado 
na instância soberana no exame dos elementos probatórios do 
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processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados 
no  Código  Tributário,  dou  provimento  ao  recurso  para, 
declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei 
nº  8.212,  de  1991,  restabelecer  o  entendimento  constante  da 
sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 
195, § 7º, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o 
crédito  tributário  inscrito  na  Certidão  de  Dívida  Ativa  nº 
32.725.284-7, com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam 
invertidos os ônus de sucumbência.

       
O  ministro  Teori  Zavascki,  ao  manifestar-se,  afirmou  dissentir 

apenas  no  tocante  à  questão  de  fato.  Consoante  discorreu,  há   duplo 
fundamento  no  acórdão  recorrido:  além  da  matéria  relativa  à 
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, o Tribunal 
de  Justiça  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  teria  assentado  a  não 
comprovação  da  observância  de  outros  requisitos  para  fruição  da 
imunidade. Segundo a óptica, surgiria impróprio, ante o obstáculo fático, 
prover o recurso.

Ao reexaminar o pronunciamento atacado, identifiquei a inexistência 
de  fundamento  de  fato  autônomo apto  a  ensejar  o  desprovimento  do 
extraordinário. O Colegiado de origem afastou a incidência dos artigos 1º, 
4º,  5º  e  7º  da  Lei  nº  9.732/1998,  presente  o  implemento  de  medida 
acauteladora  no  processo  relevador  da  ação  direta  de 
inconstitucionalidade nº 2.028. Consignou a inexigibilidade de prestação 
exclusivamente gratuita de serviços à comunidade e da comprovação da 
oferta dos serviços ao Sistema Único de Saúde, no percentual de 60%.

Nada obstante, o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do 
artigo 55 da Lei nº 8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente 
não apresentou Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, 
fornecido  pelo  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social.  Salientou  a 
ausência de elementos probatórios  a atestarem o preenchimento de todos 
os pressupostos legais.

Em voto,  declarei  a  inconstitucionalidade  de  todo o  artigo  55  do 
aludido  diploma,  concluindo  pela  incidência  do  artigo  14  do  Código 
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Tributário Nacional,  cujos requisitos foram observados pela recorrente, 
conforme veiculado na sentença: 

Assim, para manter  o direito à garantia à imunidade,  é 
necessário  que  a  autora  cumpra  os  requisitos  de 
enquadramento, que estão definidos no art. 14 do CTN, sendo 
que os pressupostos estabelecidos na legislação previdenciária, 
para  o  gozo  do  direito  de  isenção  nela  contemplado,  não 
interferem na hipótese.  Os requisitos de enquadramento,  por 
tratar-se  de  imunidade,  nem  poderiam  ser,  após  a  CF/88, 
regulados  por  lei  ordinária,  face  ao  disposto  no  art.  146,  II, 
aplicável  às  contribuições  sociais,  que  no  atual  ordenamento 
constitucional, sujeitam-se às normas destinadas aos tributos.

Isto posto, devem ser analisados os requisitos elencados 
no art. 14 do Código Tributário Nacional, assim redigido:

[...]
No caso em exame, a autora cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos supra-elencados, conforme laudo pericial das fls. 248-
251, já que restou comprovado que os recursos advindos são 
investidos na atividade fim, não há distribuição de lucros, os 
diretores  não  percebem  remuneração  a  qualquer  título  e  há 
regularidade dos livros em que constam as receitas e despesas 
da  entidade.  A  despeito  de  não  atingir  o  percentual  de 
atendimento  gratuito  e  não  ter  estabelecido  convênio  com o 
SUS, refiro que isto não é requisito estatuído no art. 14 do CTN 
e ressalto o caráter beneficente e assistencial da entidade, que 
normalmente sobrevive através de doações e do pagamento dos 
serviços  prestados,  de  forma  a  permitir  o  funcionamento  da 
sociedade  civil  em  questão  e  a  gratuidade  dos  serviços  à 
população carente.

O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso 
II,  da  Lei  nº  8.212/1991,  afirmando  que  se  limita  a  reger  aspecto 
procedimental necessário ao atendimento das finalidades constitucionais 
da regra de imunidade. Assentou ser exigível, por exemplo, o Certificado 
de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí porque desproveu o 
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extraordinário.
A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este 

extraordinário não decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência 
quanto ao tema de fundo.

Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da 
divergência verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do 
extraordinário, assegurando o direito à imunidade de que trata o artigo 
195, § 7º, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito 
tributário  inscrito  na  Certidão  de  Dívida  Ativa  nº  32.725.284-7,  com a 
extinção da respectiva execução fiscal.
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