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 EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA ___ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

NOVO ENTENDIMENTO DO STF - 

ADI nº. 2028 e RE nº. 566.622 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FUNDAÇÕES ESTATAIS DE SAÚDE - ANFES, 

associação de direito privado (Doc. 01), inscrita no CNPJ/MF nº. 19.534.298/0001-48, sediada 

na Av. Antônio Carlos Magalhães, nº. 3840, Ed. Capemi, 7º Andar, Módulo B, Pituba, CEP 41.820-

902, nesta capital, por seus advogados infrafirmados, com poderes regularmente constituídos 

em instrumento procuratório (Doc. 02), com endereço indicado no rodapé, onde receberão as 

intimações, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 

art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e na Lei 12.016/2009, impetrar 

 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COLETIVO 

(COM PEDIDO LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA) 

 

contra ato abusivo e ilegal do SR. SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA À SAÚDE, do SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DE 

ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE, do SR.  COORDENADOR GERAL 

DA COORDENAÇÃO-GERAL DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL EM SAÚDE e do SR. CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ou 

quem suas vezes o façam, estabelecidos no edifício do Ministério da Saúde – Esplanada dos 

Ministérios, Bloco G. Brasília, Distrito Federal. CEP: 70.058-900 - Brasília/DF, pela prática de ato 
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manifestamente atentatório a direito líquido e certo da Impetrante, conforme a seguir passa a 

aduzir, ponderar e ao final requerer. 

 

1. DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

 

Primordialmente, requer que todas as publicações sejam expedidas em 

nome de CAROLINE DANTAS DA GAMA (OAB/BA nº 17.068), THIAGO LOPES CARDOSO 

CAMPOS (OAB/BA 23.824) e RODRIGO MACHADO SANTOS (OAB/BA 33.486), 

simultaneamente, sob pena de nulidade dos atos praticados em desacordo com este 

requerimento, nos termos do §2º, do art. 272, do CPC. 

 

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA  

 

Preliminarmente, cumpre esclarecer quanto à legitimidade passiva das 

autoridades impetradas. De acordo com o postulado pela legislação e doutrina, o mandado de 

segurança coletivo é definido como instrumento legal voltado à proteção de direitos líquidos e 

certos coletivos que se encontrem violados, omissiva ou comissivamente, pelo mesmo ato 

coator de origem. 

 

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles1 que “o mandado de segurança 

coletivo deve ser impetrado contra aqueles que tenham praticado o ato impugnado, ou que 

ordenaram a prática dele, com autoridade capaz de determinar a realização ou a interrupção de 

atos públicos administrativos”. 

 

Com efeito, verifica-se que os impetrados são as autoridades administrativas 

que possuem ingerência decisiva para sanar a ilegalidade combatida. É que, por se tratar de 

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 857. 
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Coordenação-Geral de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, o 

ato coator afigura-se no seu rol de atribuições, de acordo com o que preconiza o Decreto nº 

9.795/2019, que aprova a estrutura regimental do Ministério da Saúde. Inclusive, o Diretor do 

Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde – 

departamento regimentalmente subordinado à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. 

 

Para que se esclareça, o Ministério da Saúde é dividido em secretarias 

internas, com funções específicas. Assim, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde possui 

órgãos ainda mais especializados sob sua responsabilidade, como é o caso do Departamento de 

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde.  

 

O Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019, que regula a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 

Ministério da Saúde, dispõe sobre a competência das autoridades indicadas como responsáveis 

por analisar e proceder à certificação das entidades beneficentes de assistência social que 

prestem ou realizem ações sociais na área de saúde, nos termos do disposto na Lei nº 12.101, 

de 27 de novembro de 2009. Vejamos: 

 

Art. 16.  À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-Geral da União 

compete: 

I - prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do Ministério da Saúde; 

II - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais 

atos normativos, a ser uniformemente seguida na área de atuação do 

Ministério da Saúde quando não houver orientação normativa do Advogado-

Geral da União; 

 

Art. 22.  À Secretaria de Atenção Especializada à Saúde compete: 

X - proceder à certificação das entidades beneficentes de assistência social 

que prestem ou realizem ações sociais na área de saúde, nos termos do 

disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009; 
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XI - propor normatização ao Ministro de Estado acerca das ações e dos 

serviços de atenção especializada à saúde no âmbito do SUS e estabelecer 

normas complementares necessárias à implementação das normas editadas 

pelo Ministro de Estado; 

 

Art. 25.  Ao Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de 

Assistência Social em Saúde compete: 

II - definir e promover ações técnicas e administrativas necessárias à 

certificação das entidades beneficentes de assistência social em saúde; 

IV - analisar o cumprimento dos requisitos legais nos requerimentos 

apresentados pelas entidades de saúde e submetê-los ao Secretário de 

Atenção Especializada à Saúde para concessão ou renovação do certificado 

de entidades beneficentes de assistência social em saúde; 

 

Sendo assim, resta demonstrada a legitimidade passiva das autoridades 

apontadas. 

 

3. DA LEGITIMIDADE ATIVA 

   

Nos termos do art. 5º, LXX da Constituição Federal de 1988, são legitimadas 

para ajuizar mandado de segurança coletivo as associações legalmente constituídas e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados.  

 

O mandado de segurança coletivo possui fundamento no artigo 21 da Lei 

12.016/2009: 

 

Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido 

político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus 

interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou 

por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de 
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direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou 

associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas 

finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 

Parágrafo único.  Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo 

podem ser:  

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de 

natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas 

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;  

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 

decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da 

totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. 

 

Com base no artigo supra, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FUNDAÇÕES 

ESTATAIS DE SAÚDE - ANFES é instituição legítima para ingressar com este mandamus coletivo 

em favor dos seus associados, preenchendo ambos os requisitos relacionados no caput do artigo 

21, pois, além de ter sido constituída há mais de 01 ano, tem como uma das suas principais 

finalidades a representação e a defesa dos interesses dos associados bem como de toda a 

coletividade em sua generalidade, podendo, inclusive, promover ações judiciais, entre elas o 

mandado de segurança, conforme comprova o ato constitutivo anexo (página 04 e 05 do 

Estatuto Social e da Ata de Assembleia autorizadora). 

 

Isto posto, dúvida não subsiste acerca da legitimidade desta Associação para 

ingressar com esta ação mandamental em benefício dos seus associados de forma preventiva 

para que ocorra a correta interpretação relativa à certificação das fundações associadas após o 

julgamento pelo Supremo Tribunal federal da ADI nº. 2028 e RE nº. 566.622. 

 

4. DO CABIMENTO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COLETIVO 

 

O mandado de segurança coletivo, previsto no art. 5º, LXX, da Constituição 

da República e, posteriormente, regulamentado pela Lei n. 12.016/09, tem como objeto 
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“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 

 

Nessa perspectiva, a presente impetração se justifica por sua finalidade de 

assegurar direito individual homogêneo das associadas da Impetrante ao direito de requerer a  

reanálise dos pedidos de certificação, bem como que os referidos pedidos de revisão sejam 

analisados em observância às ADI 2028 e RE 566622, ou seja, excluindo do objeto de apreciação 

a verificação de caracterização e contrapartidas que extrapolam o art. 14 do CTN, bem como 

dos documentos que subsidiam essa exigência, conforme razões fáticas e jurídicas a seguir 

expostas.  

 

A Lei 12.106/2009 não deixa dúvidas de que o Mandado de Segurança é 

instrumento destinado a proteger direito líquido e certo sempre que houver a prática de ato 

lesivo ou abuso de poder pela autoridade pública, estando consolidado o entendimento, tanto 

na doutrina como na jurisprudência, de que a via mandamental pode ser utilizada 

preventivamente, a fim de prevenir ou evitar lesão ou dano diante de ameaça concreta ou justo 

receio em desfavor do impetrante. 

 

Adiante aprofundar-se-á sobre o mérito dos direitos líquidos e certos 

violados; por ora, adianta-se apenas a sua dimensão coletiva, no âmbito da proteção dos 

interesses de suas associadas, a justificar a impetração da presente ação constitucional.  

 

Para mais, o foro de competência é determinado pelo art. 109, VIII da 

Constituição Federal, que define aos juízes federais a competência de julgar mandados de 

segurança contra ato de autoridade federal:  

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  
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VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade 

federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;  

 

Nesta medida, em sendo a Impetrante parte legítima para figurar no polo 

ativo da presente demanda, bem como que o ato coator atinge direito líquido e certo da 

coletividade de suas associadas, há que se reconhecer o cabimento do presente Mandado de 

Segurança Preventivo Coletivo. 

 

5.  DOS FATOS 

 

A Impetrante é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de 

caráter organizacional e assistencial, que congrega Fundações Estatais de Direito Privado no 

Brasil, com atuação na prestação de serviços de saúde pública, com finalidade geral de promover 

os interesses políticos, econômicos, normativos, e institucionais das mesmas, conforme estatuto 

anexo.  

 

Por sua vez, as associadas são fundações públicas (com personalidade 

jurídica de direito privado) pertencente à Administração Pública Indireta de cada um dos entes 

públicos instituidores, que visam consolidar o SUS e o avanço de sua gestão interfederativa, 

unindo serviços de todos os entes federativos responsáveis pela saúde no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, sendo a assistência aos menos favorecidos, e não o lucro, os seus objetivos 

precípuos. 

 

Sendo assim, as associadas da Impetrante são, na verdade, instituições 

integrantes da Administração Pública Indireta dos diferentes entes públicos que a constituem, 

submetendo-se, pois, ao regime jurídico de direito público, com as derrogações próprias da sua 

personalidade jurídica de direito privado, voltada ao desenvolvimento de ações e serviços de 

atenção à saúde, de acordo com as políticas de saúde dos entes instituidores, da Secretaria da 

Saúde dos Estados e do Ministério da Saúde. 
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No entanto, as associadas da Impetrante estão sofrendo limitações no que 

se refere ao direito constitucional de gozo da imunidade em relação às contribuições sociais. Em 

verdade, os pedidos de certificação das associadas estão sendo indeferidos por dois motivos: 

 

1) O Ministério da Saúde entende que não há possibilidade de certificação de 

entidades estatais, constituídas sob o regime de direito privado, sem fins 

lucrativos, por não se enquadrarem no conceito de entidade beneficente 

de assistência social disposto na Lei 12.101/2009. 

 

2) O Ministério da Saúde entende que não há possibilidade de certificação das 

Fundações Públicas de Direito Privado, sem fins lucrativos, que tenham por 

finalidade a prestação de serviços de saúde à população, no âmbito do SUS, 

por não se enquadrarem no conceito de entidade beneficente de 

assistência social disposto na Lei 12.101/2009. 

 

Conforme se depreende dos pareceres anexos, os indeferimentos das 

certificações estão baseados unicamente nos conceitos adotados e dispostos na Lei 

12.101/2009 para fins de caracterização de entidades beneficentes de assistência social. 

Entretanto, em razão da pacificação da matéria perante o Supremo Tribunal Federal, necessita 

a Impetrante que seja declarado o direito das suas associadas em realizarem novos pedidos de 

revisão para que a análise dos requerimentos de certificação seja efetivada conforme o atual 

entendimento relativo à abrangência da imunidade tributária. 

 

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal apenas a Lei 

complementar pode adotar critérios para fins de caracterização de entidade beneficente de 

assistência social. Com efeito, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2028 

o STF assentou o entendimento de que caberia à lei ordinária dispor somente sobre aspectos 

procedimentais de certificação, fiscalização e controle administrativo das entidades 

beneficentes de assistência social, sem, no entanto, dispor sobre caracterização, requisitos e 
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contrapartidas que devem ser apresentados pelas entidades, matérias estas reservadas à lei 

complementar. 

 

Neste diapasão, cumpre informar que as associadas da Impetrante 

preenchem a todos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. Dessa forma, fazem 

jus à imunidade das contribuições sociais nos termos do entendimento recentemente firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 2028, pelo que o objeto desta impetração é 

que seja declarado o direito das associadas da Impetrante em realizarem pedidos de revisão nos 

autos dos processos de indeferimento do CEBAS, bem como para que seja determinado às 

autoridades indigitadas como coatoras a revisão dos pedidos de certificação das associadas da 

impetrante considerando apenas os requisitos dispostos na citada lei complementar. 

 

6. DA CARECTERIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES COMO ENTIDADES BENEFICENTES 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a imunidade referente às 

contribuições recebeu regulamentação pelas Leis nº 8.212/91, nº 9.732/98 e nº 12.101/09, as 

quais regram a imunidade da cota patronal da contribuição previdenciária, prevista no seu artigo 

195, § 7: "São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de 

assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei."  

 

Diante de tais premissas, a questão relativa à abrangência da imunidade 

tributária encontra-se pacificada no E. Supremo Tribunal Federal. Segundo a Suprema Corte, na 

determinação contida no parágrafo 7º do artigo 195 da atual Constituição Federal não restou 

expressamente estabelecido que a regulamentação necessária se desse mediante Lei 

Complementar, pelo que a jurisprudência dominante no STF e no STJ passou a adotar, para fins 

de caracterização da instituição de entidades beneficentes de assistência social, conforme já 

dito, tanto o disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional quanto o disposto no art. 55 da 

Lei n. nº 8.212/91 ( revogado pela Lei 12.101/2009), visto que o primeiro é voltado à vedação 

do dever de tributar e o segundo é voltado a estabelecer regras de funcionamento daquela. 
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 Com efeito, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2028 

o STF assentou o entendimento de que caberia à lei ordinária dispor somente sobre aspectos 

procedimentais de certificação, fiscalização e controle administrativo das entidades 

beneficentes de assistência social, sem, no entanto, dispor sobre requisitos e contrapartidas que 

devem ser apresentados pelas entidades, matérias estas reservadas a lei complementar. 

Confira-se a ementa do julgamento:  

 

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 

CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, 

§ 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 

55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, 3º, VI, §§ 1º e 4º e PARÁGRAFO ÚNICO). 

DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES 

BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO 

DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI 

COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. 

REGRAMENTO POR LEI/ ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido 

pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 

1. "[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social 

(art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social 

sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne 

elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa 

entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição 

desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 

195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto 

constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador 

infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que 

respeitados os demais termos do texto constitucional.". 2."Aspectos 

meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle 

administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei 

complementar é forma somente exigível para a definição do modo 
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beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas 

pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de 

contrapartidas a serem observadas por elas.". 3. Procedência da ação "nos 

limites postos no voto do Ministro Relator". Arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de 

inconstitucionalidade, integralmente procedente. (ADI 2028, Relator (a): Min. 

JOAQUIM BARBOSA, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal 

Pleno, julgado em 02/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05-

05-2017 PUBLIC 08-05- 2017). (Grifos nossos). 

 

Na referida ADI foram analisados os parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 55 da Lei 

8.212/91 e também os incisos II e III sob a ótica constitucional e concluiu-se pela 

inconstitucionalidade dos parágrafos 3º, 4º e 5º e inciso III do aludido art. 55 nos termos em que 

alterados pela lei nº. 9732/98. 

 

Posteriormente, no julgamento do RE 566622, admitido com repercussão 

geral, o STF fixou a tese de que: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos 

em lei complementar". E, no julgamento do RE 434978, o STF sinalizou que nenhum dos incisos 

do artigo 55 da Lei n. 8.212/91 deve ser aplicado no tocante ao enquadramento das entidades 

como beneficentes, de modo que somente os requisitos estipulados pelo art. 14 do Código 

Tributário Nacional devem ser comprovados para efeito de fruição da imunidade em relação aos 

impostos e contribuições sociais. Sendo assim, tendo por base o mais recente posicionamento 

da Corte Constitucional, cabe avaliar apenas o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN 

para fins de obtenção de imunidade. 

 

No caso em tela, o indeferimento da certificação das associadas da 

Impetrante tem ocorrido exatamente em razão das limitações impostas pelas autoridades do 

Ministério da Saúde quanto a caracterização das Fundações Públicas de Direito Privado como 

entidades beneficentes, inclusive, quanto às contrapartidas impostas, limitando-se o exercício 

da imunidade com base em legislação de natureza ordinária, fato inconstitucional. 
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Com efeito, após os citados julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal 

Federal, o § 7º do artigo 195 deve ser interpretado e aplicado em conjunto com o preceito 

constitucional transcrito, afastando-se dúvida quanto à reserva exclusiva de lei complementar 

para a disciplina das condições a serem observadas no exercício do direito à imunidade. No 

âmbito do sistema normativo brasileiro, e considerada a natureza tributária das contribuições 

sociais, é no Código Tributário Nacional, precisamente no artigo 14, que se encontram os 

requisitos exigidos. In verbis: 

 

Art. 14. O disposto na alínea “c” do inciso IV do artigo 9º é subordinado 

à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 

rendas, a qualquer título; 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 

dos seus objetivos institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do 

artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do 

benefício. 

 

Foi por este motivo que em seu voto o Ministro Marco Aurélio esclareceu: 

 

“(...) Cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que não extrapolem 

os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei 

complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos 

novos, adicionais aos já previstos em ato complementar. Caso isso 

ocorra, incumbe proclamar a inconstitucionalidade formal. Revelada 

essa óptica, cumpre assentar a pecha quanto ao artigo 55 da Lei nº 

8.212, de 1991, revogado pela Lei nº 12.101, de 2009.” 
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Nada obstante, para reafirmar que a caracterização de entidades 

beneficentes de assistência social só pode restar especificada em lei complementar, cumpre 

citar que no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, nos autos do RE 

566.662, a Ministra Rosa Weber ratificou que “Aspectos procedimentais referentes à 

certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, 

somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das 

entidades contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à 

instituição de contrapartidas a serem por elas observadas e , portanto, negou provimento aos 

embargos de declaração da União que tinham por objetivo a concessão de prazo de 24 meses 

para que o legislador editasse norma complementar a reger os requisitos para caracterização da 

entidade como beneficente e de assistência social. Observe-se o pedido formulado: 

 

A União pretende o implemento de prazo de 24 meses para que o legislador 

edite norma complementar a reger os requisitos para caracterização da 

entidade como beneficente e de assistência social. Justifica-o a partir da 

suposta falta, no ordenamento, de regime jurídico aplicável, ignorando o 

pronunciamento do Pleno, o qual assentou a suficiência do Código Tributário 

Nacional para estabelecer os citados critérios. A pretensão revela o 

inconformismo da embargante com a solução adotada pelo Tribunal, no que 

busca, na modulação, forma de esquivar-se da aplicação de lei complementar 

já existente no quadro normativo. Inadequada mostra-se a formalização 

destes embargos de declaração, considerada a ausência, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, de qualquer dos vícios a ensejarem a 

interposição. Desprovejo-os. 

 

Ou seja, as condições impostas pelas autoridades indigitadas coatoras para 

fundamentar a negativa da imunidade das contribuições às associadas da Impetrante estão em 

total desarmonia com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a 

caracterização e as contrapartidas impostas para fins de fruição da imunidade apenas podem 

estar dispostas em lei complementar. 
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Inobstante a clareza do entendimento até aqui exposto, cumpre citar trecho 

de recente julgado do Supremo Tribunal Federal (SEGUNDO A G. REG. NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 942.287 RIO) acerca do gozo da imunidade por parte das Fundações Públicas 

de Direito privado: 

 

“A imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal estende-se 

inclusive a entidades estatais, instituídas e mantidas pelo Poder Público com 

a finalidade de promover a assistência social, ainda que se trate de pessoa 

jurídica de direito privado. 3. O benefício da imunidade não se destina 

somente às entidades privadas, com exclusão das fundações mantidas pelo 

poder público. Embora seja correto afirmar que as entidades privadas de 

saúde, educação ou assistência social sem fins lucrativos sejam criadas a fim 

de atender o interesse coletivo e contribuir com o Estado para a promoção da 

seguridade social, não se pode perder de vista, conforme adverte o STF, que 

a ratio da supressão da competência tributária funda-se na ausência de 

capacidade contributiva ou na aplicação do princípio da solidariedade de 

forma inversa, vale dizer: a ausência de tributação das contribuições sociais 

decorre da colaboração que estas entidades prestam ao Estado' (RE 636941, 

Relator(a): Min.LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 03-04-2014 PUBLIC 04-04- 2014). Nessa senda, 

se as entidades privadas são imunes porque fazem as vezes do Estado, negar 

a imunidade a uma entidade estatal que presta relevante serviço de 

assistência social subverte completamente o conceito de imunidade.” 

 

No mesmo sentido, se manifestou a Advocacia Geral da União: 
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Sendo assim, tendo em vista que a lei ordinária não pode caracterizar 

entidades beneficentes de assistência social e, muito menos exigir contrapartidas que não 

estejam no escopo do art. 14 do CTN, resta inconteste o direito das associadas da ora Impetrante 

à revisão dos pedidos de certificação, com efeitos retroativos, tendo em vista o entendimento 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de lei ordinária limitar o modo 

beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, 

da CF. 

 

7. DA CONDIÇÃO DE IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES BENEFICENTES 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – EFEITOS RETROATIVOS 

 

Para melhor esclarecimento acerca da natureza declaratória da certificação 

e seus efeitos retroativos, cumpre aclarar que, malgrado o parágrafo 7º do art. 195 da 

Constituição Federal fale em isenção, a doutrina, a jurisprudência majoritária e a recente 



 

 

16 

decisão do Supremo Tribunal Federal entendem que esse mesmo parágrafo 7º trata-se, na 

verdade, de imunidade e não de mera isenção. Vejamos o trecho do voto do Ministro Marco 

Aurélio, nos autos do RE 566.622 RS: 

 

“O que se tem quanto à imunidade tributária do § 7º do artigo 195 da 

Carta da República? Segundo o preceito, são “isentas” de contribuição 

à seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que 

“atendam às exigências estabelecidas em lei.” O equívoco da redação 

já foi superado pelo Supremo na mencionada Medida Cautelar na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 2.028/DF, relator ministro Moreira 

Alves. Não se trata de isenção, mas de imunidade, autêntica “limitação 

ao poder de tributar” 

 

Conforme leciona José Souto Maior Borges2, as imunidades servem a 

“assegurar certos princípios fundamentais ao regime, a incolumidade de valores éticos e 

culturais consagrados pelo ordenamento constitucional positivo e que se pretende manter livres 

das interferências ou perturbações da tributação” No mesmo sentido, leciona Humberto Ávila3, 

“a causa justificativa da imunidade é facilitar, por meio da exclusão de encargos tributários, a 

consecução de finalidades que devem ser atingidas pelo próprio Estado”. 

 

É por este motivo que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o 

entendimento (Súmula 612-STJ) de que o certificado de entidade beneficente de assistência 

social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, 

retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. 

 

 
2 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

221. 

3 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 273. 
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Dessa forma, após a revisão a ser realizada pelo Ministério da Saúde acerca 

dos pedidos de certificação das associadas da Impetrante, o direito constitucional à imunidade 

deve ser assegurado de forma retroativa, tendo em vista que a certificação tem apenas natureza 

declaratória. Afinal, para gozo da imunidade tributária basta que a Entidade comprove o 

atendimento aos requisitos dispostos no art. 14 do CTN, nos termos já decididos pelo STF. 

 

8. DA LIMINAR 

 

Presentes estão, induvidosamente, os requisitos ensejadores à concessão da 

Medida Liminar, ou seja, o "fumus boni juris", conjugado com o “periculum in mora.” 

 

As provas acostadas à exordial, bem como todos os dispositivos legais e 

constitucionais examinados, demonstram claramente que as Impetradas vêm negando a 

certificação das associadas da Impetrante em razão de limitações à imunidade dispostas em lei 

ordinária. Fato já considerado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Por sua 

vez, necessitam as associadas da Impetrante que sejam os pedidos revisados, na forma já 

julgada pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

A Lei 12.106/2009 não deixa dúvidas de que o Mandado de Segurança é 

instrumento destinado a proteger direito líquido e certo sempre que houver a prática de ato 

lesivo ou abuso de poder pela autoridade pública, estando consolidado o entendimento, tanto 

na doutrina como na jurisprudência, de que a via mandamental pode ser utilizada 

preventivamente, a fim de prevenir ou evitar lesão ou dano diante de ameaça concreta ou justo 

receio em desfavor do impetrante. 

 

Por sua vez, o perigo da demora resta evidenciado em razão do fato de as 

Fundações associadas continuam sendo exigidas das contribuições sociais, mesmo estando 

albergadas pela imunidade constitucional disposta no art. 195 da Constituição Federal. Sendo 
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exigidas através de executivos fiscais, incluindo, a constrição de bens e a negativa de certidão 

de regularidade fiscal. 

 

Portanto, é hábil à concessão liminar dos pedidos, pois se fazem presentes o 

fumus boni juris e o periculum in mora no pleito em apreço. Mais ainda, neste caso há não só a 

aparência, mas sobretudo a “evidência” do direito, demonstrado vastamente pelos fatos, 

documentos e argumentos transcritos no curso da exposição.  

 

Assim, pelo exposto, demonstrada a fumaça do bom direito nas alegações da 

Impetrante, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, requer a concessão da 

liminar pleiteada. 

 

9.  DOS PEDIDOS 

  

Assim, presentes, indiscutivelmente, os requisitos do PERICULUM IN MORA 

e do FUMUS BONI JURIS, amparada nos termos do art. 5º, LXIX da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

combinado com a Lei nº. 12.016, de 07 de agosto de 2009, vem, respeitosamente, requerer a V. 

Exa.: 

I) seja concedida medida liminar “inaudita altera pars” para que: 

 

a) Seja determinado ao Ministério da Saúde, por meio das autoridades 

indigitadas como coatoras, proceder a revisão administrativa dos autos dos 

processos de indeferimento do CEBAS, mediante o requerimento das 

associadas da Impetrante, reanalisando os pedidos de certificação; ou 

analisando os novos pedidos de certificação para aquelas que ainda não 

solicitaram; ou, ainda, decida os pedidos em curso. 

 

b) Que o Ministério da Saúde, por meio das autoridades indigitadas como 

coatoras, ao analisar ou reanalisar os processos administrativos das 
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associadas da Impetrante, observe às ADI 2028 e RE 566622, excluindo do 

objeto de apreciação a verificação de caracterização e contrapartidas que 

extrapolam o art. 14 do CTN, bem como dos documentos que subsidiam 

essa exigência, devendo-se observar o prazo de 06 meses previsto no §1º, 

do art. 4º do Decreto nº 8.242/2014, sendo assegurada realização de 

diligência, se necessária, nos termos do §4º do art. 4 do citado Decreto. 

 

c) Requer, ainda, uma vez comprovado o atendimento aos requisitos do 

art. 14 do CTN, seja emitida, de imediato, a certificação das associadas da 

autora, com efeitos retroativos, nos termos da Súmula nº. 612 do Superior 

Tribunal de Justiça, para fins de cancelamento dos débitos existentes e 

restituição dos valores pagos indevidamente, no que se refere às 

contribuições sociais. 

 

d) Uma vez concedida a LIMINAR ora requerida, sejam notificadas as 

Impetradas, para o seu imediato cumprimento e para que preste as 

informações de estilo, bem como, seja intimado o ilustre representante 

do Ministério Público Federal para acompanhar o feito. 

 

II) No mérito, requer seja concedida a segurança para declarar, por 

sentença, o direito das associadas da Impetrante em terem assegurado o 

direito de apresentação de pedidos de revisão e a reanálise dos pedidos de 

certificação, inclusive no caso de novos pedidos ou os em curso, em 

observância às ADI 2028 e RE 566622, ou seja, excluindo do objeto de 

apreciação a verificação de caracterização e contrapartidas que extrapolam 

o art. 14 do CTN, bem como dos documentos que subsidiam essa exigência, 

devendo-se observar o prazo de 06 meses previsto no §1º, do art. 4º do 

Decreto nº 8.242/2014, sendo assegurada realização de diligência, se 

necessária, nos termos do §4º do art. 4 do citado Decreto.  
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III) Requer, ainda, uma vez comprovado o atendimento aos requisitos do 

art. 14 do CTN, seja emitida a certificação das associadas da autora, com 

efeitos retroativos, nos termos da Súmula nº. 612 do Superior Tribunal de 

Justiça, para fins de cancelamento dos débitos existentes e restituição dos 

valores pagos indevidamente, no que se refere às contribuições sociais. 

 

Sejam intimados os representantes judiciais da Autoridade Coatora, nos 

termos do art. 7°, inciso II, da Lei nº. 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

 

As autoridades impetradas se encontram vinculadas à União Federal. 

 

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Salvador, 21 de junho de 2021. 

 

 

          THIAGO CAMPOS                                             CAROLINE DANTAS DA GAMA 

OAB/BA 23.824                                                           OAB/BA 17.068 

 

 

RODRIGO MACHADO 

OAB/BA 33.486 

 

 

  



 

21 

 

ANEXOS 

 

DOC 1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 - CNPJ  

1.2 - ESTATUTO SOCIAL  

1.3 - ATAS DA ASSEMBLEIA  

 

DOC 2 – PROCURAÇÃO 

 

2.1 - PROCURAÇÃO – ANFES 

 

DOC 3 – INDEFERIMENTOS 

 

DOC 4 – PARECER AGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


