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01/12/2017

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 599.181 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROBERTO BARROSO
: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA A
SAÚDE - SEFAS
: EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS NO MERCADO INTERNO NA QUALIDADE DE
CONTRIBUINTE DE FATO. NÃO APLICABILIDADE. BENEPLÁCITO
RECONHECIDO SOMENTE AO CONTRIBUINTE DE DIREITO.
REPERCUSSÃO ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA.
1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE 608.872-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que a imunidade tributária não se aplica às entidades
beneficentes quando estas assumem a posição de contribuintes de fato.
2.
No julgamento do mencionado paradigma, foi fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade tributária subjetiva aplicase 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”.
3.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em
25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os
limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
4.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação
da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, na
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14199711.
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conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao agravo interno, com aplicação de multa, majorado o valor
da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do voto do Relator.
Brasília, 24 a 30 de novembro de 2017.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14199711.

Supremo Tribunal Federal
Relatório

291

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 8

01/12/2017

PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 599.181 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR
AGTE.(S)
ADV.(A/S)
AGDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROBERTO BARROSO
: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA A
SAÚDE - SEFAS
: EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):
1.
Trata-se de agravo interno cujo objeto
monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:

é

decisão

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra
acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, assim ementado:
‘TRIBUTÁRIO. IPI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. ART. 150, VI, “C”, DA CF. AQUISIÇÕES NO
MERCADO
INTERNO.
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DESONERAÇÃO.
A imunidade tributária das entidades de educação e
de assistência social apenas impede que lhes seja atribuída
por lei a condição de sujeitos passivos da obrigação
tributária e, assim, sejam legalmente obrigadas ao
pagamento de impostos que onerem o seu patrimônio,
renda e serviços. Não permite, porém, que haja
desoneração de IPI no mercado interno quando a
instituição suporta somente os reflexos econômicos da
tributação antecedente na cadeia produtiva, figurando na

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14199712.
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qualidade de simples consumidora final do bem e
mantendo relação jurídica, não de cunho tributário em
face da União Federal, mas de natureza meramente
comercial ante o fornecedor’.
O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da
Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts.
150, VI, c, § 4º; 203; 205 e 208, todos da Carta. Sustenta que o
Fisco não pode exigir tributo de entidades que estão
constitucionalmente reconhecidas como imunes. Afirma que a
incidência de tributos diminui a eficiência de suas atividades.
A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.872-RG,
admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que a
imunidade tributária não se aplica às entidades beneficentes
quando estas assumem a posição de contribuintes de fato.
Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese de
repercussão geral: ‘ 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’.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF,
nego seguimento ao recurso”.

2.
A parte agravante sustenta que: (i) o art. 150, VI, c, c/c o §
4º do mesmo artigo, veda à União a instituição de impostos sobre o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das instituições sociais, sem fins lucrativos; (ii) a aquisição de
equipamentos para assistência à saúde se dá sempre no intuito de
melhorar a prestação dos serviços necessários aos objetivos sociais da
demandante; (iii) há entendimentos jurisprudenciais estendendo a
imunidade do IPI incidente inclusive sobre produtos comprados no
mercado interno por entidade filantrópica; (iv) não se pode pretender que
as instituições de educação e assistência social contribuam com impostos
2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14199712.
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in pecunia.
3.

É o relatório.

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14199712.
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PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 599.181 RIO GRANDE DO SUL
VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):
1.
Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em
que está sendo mantida a decisão que aproveita à parte agravada. Passo à
análise do recurso.
2.
O agravo interno não merece provimento, tendo em vista
que a parte recorrente não traz novos argumentos suficientes para
modificar a decisão ora agravada.
3.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE 608.872-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que a imunidade tributária não se aplica às entidades
beneficentes quando estas assumem a posição de contribuintes de fato.
4.
No referido julgamento, foi fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “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”.
5.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Ante seu caráter manifestamente protelatório, aplico à parte agravante
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da
decisão. Fica a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, ressalvados os casos previstos no art.
1.021, §5º, do CPC/2015. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14199713.
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majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,
observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14199713.
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PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 599.181
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
AGTE.(S) : ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SEFAS
ADV.(A/S) : EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL (00030717/RS)
AGDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno, com aplicação de multa, majorado o valor da verba
honorária fixada anteriormente, nos termos do voto do Relator.
Primeira Turma, Sessão Virtual de 24.11.2017 a 30.11.2017.

Composição: Ministros Marco Aurélio (Presidente), Luiz Fux,
Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14204906

