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O CASO “PAROBÉ”
UMA NOVA REFERÊNCIA PARA A FILANTROPIA
Acaba de ser publicado o inteiro
normativa. Costuma-se fazer o paralelo de
teor do acórdão proferido pelo Supremo
que as leis ordinárias refletem, notadamenTribunal Federal concernente ao Recurso
te, as políticas de governo, enquanto as
Extraordinário nº 566.622. Trata-se de
leis complementares veiculariam, sobreturecurso interposto pela Sociedade Benefido, políticas de Estado.
cente de Parobé, sediada no RS, contra
Por que, neste caso (regulação
decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª
infraconstitucional da norma do § 7º do art.
Região, que entendera serem legítimas as
195 da CF/88), sustentou-se que a lei deveexigências postas em lei ordinária ─ no
ria ser complementar? Porque, segundo a
caso, o art. 55 da Lei nº 8.212/91 ─ para
Constituição, a estipulação de “limitações
assegurar a imunidade
constitucionais ao poder
relativa à chamada “quota O STF entendeu que o art. 55 de tributar” está reservada
patronal” da contribuição
à lei complementar. É o
da Lei nº 8.212/91 era
previdenciária. A recorque dispõe o seu art. 146,
inconstitucional porque, ao
rente sustentou a tese de
inciso II. Ora, no bojo da
invés de se ater ao âmbito
que as exigências cabíveis
discussão,
sustentou-se
próprio de lei ordinária,
haveriam de estar postas
que alguns dos requisitos
enveredou, pela seara da
em lei complementar ─
postos no referido art. 55
regulação das condições
no caso, aquelas constanda Lei nº 8.212/91 (lei
prévias ao direito
tes do art. 14 do Código
ordinária) infletiam na
à imunidade.
Tributário Nacional/CTN
regulação dessas limita(que faz as vezes de lei complementar para
ções. Não visavam, apenas, a fixar normas
a matéria).
de organização e funcionamento das entiRecapitulando: a CF/88, no § 7º do
dades beneficentes assistenciais ─ e com
seu art. 195, diz que são imunes de contriisso municiar a Administração Pública
buição “as entidades beneficentes de
com parâmetros de controle fiscal ─ mas
assistência social que atendam às exigênse revelavam como verdadeiros mecaniscias estabelecidas em lei”. Surgiu a quesmos de restrição ao alcance da imunidade.
tão: lei ordinária ou lei complementar?
Em virtude disso, cabe avançar sobre a
Em princípio, quando o texto da
jurisprudência tradicional (que preconiza
Constituição não menciona, expressamenlei ordinária, sempre que a Constituição
te, que a matéria deva ser regulada por lei
não mencione lei complementar), já que,
complementar, basta seja ela ordinária.
segundo o voto do relator, Ministro
Assim tem entendido a jurisprudência.
MARCO AURÉLIO, “As regras de imuComo se sabe, a lei ordinária pode ser
nidade devem ser vistas como elementos
modificada com mais facilidade; já a lei
de um sistema harmônico e integrado de
complementar exige quórum qualificado
normas e propósitos constitucionais e
(maioria absoluta) e tramitação plena em
interpretadas em função do papel que
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cumprem em favor dos valores prestigiaVale dizer: a lei ordinária é mais suscetível
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a modificações oriundas de conveniências
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momentâneas, ao passo que a lei compleprevistas no artigo 150, inciso VI, considementar costuma ter maior estabilidade
rados os impostos, e no § 7º do artigo 195,

presentes as contribuições sociais”.
vo da regra constitucional, impondo conNa esteira, pois, de orientação já dições formais reveladoras de autênticos
contida no RE nº 237.718, relatado pelo limites à imunidade. De maneira disfarçaMinistro (já aposentado) SEPÚLVEDA da ou não, promoveu regulação do direito
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em prol de “interpretação teleológica das 146, inciso II, da Carta”.
normas de imunidade tributária, de modo
Vale dizer: no julgamento do RE nº
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por força do inciso II do art. 146 da CF/88.
(II) ao contrário, a regulação have- Daí proveio a proclamação de sua inconstiria de ser feita, toda ela,
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(III) caberia distin- geral, o que foi proclamado é provido o recurso da
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Ao que se quer
complementar”.
no exercício do direito à
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bem como outros tribunais, País afora. manter. O que foi acolhido é a premissa de
Posição que, de certa forma, se mantém que o art. 55 da Lei nº 8.212/91 extrapolou
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dor ordinário restringiu o alcance subjetiPara efeitos de repercussão geral, o

que foi proclamado é o seguinte: “Os suem apenas eficácia declaratória, de
requisitos para o gozo de imunidade hão modo que a negativa de registro implique
de estar previstos em lei complementar”. motivo suficiente para a ação de controle
Tão somente isto. Não resultou necessaria- pelo órgão fiscal ─ a Receita Federal do
mente afastada a pertinência de legislação Brasil ─ ao qual incumbe a verificação do
ordinária subsequente (p. ex., Lei nº não atendimento às condições materiais
12.101/2012) para fixar parâmetros de do artigo 14 do mencionado Código”.
estrutura e funcionamento das entidades
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beneficentes assistenciais. Mas, esses parâ- lei ordinária não está de todo afastada, mas
metros somente serão aplicáveis na medida ela somente será válida para a certificação,
em que não interfiram no reconhecimento não para a configuração de imunidade. A
da imunidade e se demonstrem constituir, certificação não é condição sine qua non
basicamente, como medidas de controle para a fruição da imunidade, mas pode
para justificar eventual suspensão (não, conduzir à verificação, pela autoridade
diretamente, revogação) da mesma imuni- competente, do adequado cumprimento
dade.
das exigências previstas no art. 14 do CTN.
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vos governos da União,
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tando, pois, as exigências
cias (as do art. 14 do
parâmetros de estrutura e
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dições de reconhecimento funcionamento das entidades certificação, através do
beneficentes assistenciais.
de imunidade. O voto
qual tais exigências se
Mas,
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somente serão aplicáveis na
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artigo 55 da Lei nº 8.212,
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Governo Federal venha a
controle, pelo órgão competente, capaz de encaminhar mudanças substanciais na
levar à adoção da medida suspensiva, mas regulação da matéria, mediante lei complecondições prévias, impeditivas do exercí- mentar substitutiva do CTN. Para deliberacio da imunidade independente de verifi- ção de um Congresso nem sempre aferrado
car-se qualquer irregularidade, e cuja às melhores tradições republicanas. Infesatisfação depende da atuação de um lizmente, o cenário ainda não é de pleno
órgão burocrático, sem função de fiscali- apaziguamento jurídico, dadas as circunszação tributária, denominado Conselho tâncias atuais do nosso processo legislatiNacional de Assistência Social”. Por não vo.
configurar mero fator de controle e sim
Ainda assim, cabe comemorar o
condições prévias, é que foram rejeitados. resultado do julgamento, porque o voto
Mas é preciso ter em mente, como igual- vencedor aponta horizontes de maior segumente esclarece o voto vencedor, que “Isso rança jurídica, que poderão, quiçá, revigonão significa que as entidades beneficentes rar um princípio (ou subprincípio) que dela
não devam ser registradas em órgãos da deriva, a saber, o princípio da confiança,
espécie ou reconhecidas como de utilidade tão necessário para a evolução das relações
pública. O ponto é que esses atos, versados jurídicas em nosso País.
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