
Justiça livra vendas do Graac de ICMS
Entidade vende produtos com a sua marca ou doados por pessoas e empresas
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Maucir Fregonesi Júnior: é impossível uma entidade não auferir lucro — Foto: Ana Paula Paiva/Valor

A 2ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo concedeu antecipação de tutela (espécie de liminar) para impedir a cobrança de

ICMS sobre a venda de produtos pelo Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graac). A entidade alegou que

a atividade estaria protegida pela imunidade tributária assegurada pelo artigo 150 da Constituição Federal.
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O Graac comercializa, por meio de loja física e internet, produtos com a sua marca ou doados por pessoas e empresas. Todo o

valor arrecadado, segundo a entidade, é revertido para a sustentabilidade de um hospital em São Paulo, que investe em

pesquisa, tecnologia e ensino para acompanhar a evolução dos protocolos e dos medicamentos desenvolvidos ao redor do

mundo.

A entidade, que possui todos os certificados necessários para a manutenção de sua imunidade tributária, recorreu à Justiça

após fazer uma consulta fiscal à Secretaria da Fazenda e Planejamento sobre as vendas de produtos. A resposta foi a de que

as operações deveriam ser tributadas pelo ICMS, segundo o advogado Maucir Fregonesi Júnior, do escritório Siqueira Castro,

que representa o Graac.

O Estado de São Paulo defende que a imunidade não se aplica ao ICMS e às vendas de produtos, por gerarem lucro. Valeria

apenas aos tributos que recaem sobre o patrimônio, renda e serviços das instituições sem fins lucrativos.

Maucir Fregonesi destaca, porém, que está se consolidando no Judiciário o entendimento de que é impossível uma entidade

de assistência social não auferir lucro. “É difícil chegar no zero a zero no fim do ano”, diz o advogado. Ele acrescenta que deve

ser assegurado, porém, que esse lucro não seja distribuído e a sua aplicação em benefício da própria instituição.

Para ele, “essa é uma discussão mais voltada à realidade dos fatos” A Fazenda paulista, afirma, quer realizar a cobrança a

despeito do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, de que essa imunidade se

estende inclusive para a venda de produtos.

Na decisão, o juiz Marcelo Sergio, da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, entendeu, num exame preliminar, que o pedido

aparenta ter respaldo na imunidade tributária assegurada pelo artigo 150, inciso IV, alínea c, da Constituição. De acordo com

ele, pelos documentos trazidos pelo Graac sobretudo nos estatutos da instituição, não há nenhuma previsão para distribuição

de lucros entre os sócios ou desvio de aplicação dos lucros que não seja em benefício da própria instituição.

O juiz ainda acrescentou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que não se exige que a instituição de assistência

social seja desinteressada, só preste serviços gratuitos e não obtenha lucro ou renda. Pelo entendimento dos ministros (REsp

27.261-4), “basta que ela satisfaça os requisitos do artigo 14 do CTN [Código Tributário Nacional] e preste efetivamente os

serviços diretamente relacionados com os seus objetivos institucionais, de atender e prestar ajuda e assistência aos pobres,

carentes, indigentes que não podem pagar o tratamento médico hospitalar”.

Por entender que o “perigo da demora” é manifesto, o magistrado concedeu a liminar ao Graac para livrá-lo do ICMS sobre

operações internas e interestaduais de venda de mercadorias. Por nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que

acompanha o caso e já se manifestou no processo (nº 1049628-15.2019.8.26.0053).
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