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Com uma linguagem acessível, a � nalidade principal deste livro 
é facilitar o entendimento do leitor, para servir como importante 
instrumento de consulta, principalmente, para os dirigentes das entidades 
sem � ns lucrativos, estudantes, advogados, membros da Magistratura, 
do Ministério Público e demais operadores do Direito.

O livro expõe de maneira muito pragmática a demonstração e 
comprovação de que as entidades sem � ns lucrativos, que atuam nas 
áreas de saúde, assistência social, educação, esporte, cultura, capacitação, 
entre outras, não devem e, mais do que isso, não podem pagar imposto 
sobre seus serviços, patrimônios e rendas.

Embora a imunidade destinada às entidades sem � ns lucrativos, não 
seja um direito novo, ou seja, a imunidade existe desde a Constituição de 
1946 perdurando até a atual Constituição de 1988, muitas ou a maioria 
das entidades sem � ns lucrativos pagam impostos de maneira indevida, 
acarretando prejuízos para o desenvolvimento de suas atividades.

O leitor terá o conhecimento amplo dos conceitos do que vem a ser 
educação e assistência social, além do entendimento sobre patrimônio, 
renda e serviços uma vez que as entidades não devem ser tributadas. 

O livro explica o conceito de imunidade, diferenciando-a de isenção 
e demonstrando que não é um “favor” do Estado a concessão da 
mesma, mas sim um reconhecimento desta atividade, que deveria ser 
desenvolvida pelo ente estatal, para a manutenção e o desenvolvimento 
de atividades voltadas para o benefício da sociedade.  

O livro � naliza indicando cada um dos impostos nas esferas municipal, 
estadual e federal, demonstrando quais são alcançados pela imunidade e 
apresentando julgados que demonstre ser este um direito das entidades 
sem � ns lucrativos, que nasce assim que uma entidade é constituída.
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“O saber a gente aprende com os mestres e os livros.  
A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes”.
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Imunidade Tributária para o Terceiro Setor 7

Não basta fazer coisas boas - é preciso fazê-las bem. 
(Santo Agostinho)

M
uito fico lisonjeado em poder tecer aqui breves comentários 
sobre esta obra e sobre seus escritores. É importante, na 
conjuntura econômica de nosso país, atentarmos para 
o Terceiro Setor, sendo o Primeiro Setor o governo, que 

é responsável pelas questões sociais – ou, ao menos, que deveria ser. 
O Segundo Setor – o privado, é o responsável pelas questões individuais. 
O que ocorre no Brasil, infelizmente, é que com a falência do Estado o 
setor privado começou a ajudar nas questões sociais, agora por meio 
das inúmeras instituições que chamamos de Terceiro Setor.

Estamos aqui diante do setor formado por entidades sem fins 
lucrativos e não governamentais, que suprem e acrescentam a prestação 
de serviços que deveria ser obrigação do Primeiro Setor: O Governo.

No nosso contexto, temos como fazer coisas boas e bem feitas. 
Isso é possível com o Terceiro Setor e, para isso, é mister conhecer bem 
todas as possibilidades. Neste livro há algumas orientações e diretrizes.

A consolidação do Terceiro Setor como alternativa ao protagonismo 
do Estado na persecução de políticas sociais, em crise após a década 
de 1970, é um tema extremamente interessante e imprescindível para 
a sociedade atual.

Isso porque por meio das políticas públicas sociais exercidas por 
essas entidades, vê-se que, de fato, há a insofismável transformação de 
direitos e garantias constitucionais em realidade.

Entretanto, um dos pontos mais relevantes de um tema tão amplo 
é justamente a questão da sobrevivência do Terceiro Setor, frente à 
necessária contribuição do Estado, que deve se dar por meio de um 
tratamento tributário privilegiado e constitucionalmente previsto.

Prefácio
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Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima8

Nesse esteio, a obra escrita pelos autores Dr. Guilherme Reis e 
Dra. Renata Lima, profundos conhecedores do tema – para não ser 
exagerado de dizer os maiores –, foi elaborada em linguagem prática, 
concisa e elucidativa. A experiência dos autores é traduzida em uma 
abordagem de fácil compreensão neste livro.

Com texto muito bem escrito, tem-se a clareza no desenvolvimento 
do tema com enfoque jurídico, trazendo à baila o posicionamento 
de tribunais, além de opiniões de outros autores consagrados que 
doutrinam sobre o assunto.

Seguramente, além de contribuir para a construção de uma literatura 
sólida sobre um dos aspectos mais relevantes do setor – a imunidade 
tributária –, este livro apresenta-se como uma ferramenta essencial 
para aqueles que atuam ou querem atuar na gestão social.

Esta iniciativa vem para auxiliar a todos que tenham interesse 
em aprofundar, de forma prática, com parâmetros de aplicabilidade 
imediata, os conhecimentos sobre a imunidade tributária desse fenômeno 
jurídico transindividual.

Com a garantia do direito à imunidade tributária em seu aspecto 
mais amplo, tem-se a interação de Estado e sociedade civil, de forma 
mútua, para a consecução do fim maior de garantir o bem estar social.

Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Fundador e Presidente do Escritório  

Nelson Wilians & Advogados Associados
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Imunidade Tributária para o Terceiro Setor 9

E
sta obra é dedicada à exposição da imunidade contida no 
artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República, permitindo 
aos leitores o entendimento para a sua aplicação, bem como 
os conceitos que permeiam sua abrangência.

Justifica-se devido ao equívoco na interpretação do dispositivo 
constitucional por parte de alguns intérpretes, em especial, os entes 
públicos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O fato de 
termos encontrados aplicações equivocadas, e até o cerceamento do 
direito à imunidade concedida às entidades sem fins lucrativos, fez com 
que nós nos dedicássemos a este trabalho, cujo propósito é somente 
um: permitir que as entidades sem fins lucrativos conheçam seu direito 
à imunidade incidente sobre patrimônio, renda e serviço.

Apresentação

Livro Imunidades Tributarias.indb   9 17/03/2016   20:31:09



Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima10

N
este livro, discorreremos sobre a imunidade do artigo 
150, VI, “c”, da Constituição da República, no que toca 
as entidades sem fins lucrativos com atuação nas áreas de 
educação e assistência social.

Para quebrar o paradigma de que este assunto é novo, apresentaremos 
um histórico da imunidade nas Constituições anteriores, a partir do 
texto constitucional de 1946. Faremos a importante distinção entre 
imunidade e isenção, afinal, o direito das entidades do Terceiro Setor 
é à imunidade, e não à isenção.

A conceituação se faz extremamente importante neste trabalho, 
pois nos permitirá entender a abrangência do instituto da imunidade 
para as entidades do Terceiro Setor. Para tanto, abordaremos o conceito 
de entidade sem fins lucrativos, bem como o conceito de educação e 
de assistência social, de patrimônio, renda e serviços, para os fins da 
imunidade contida no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República.

Compreendido o alcance da imunidade, estaremos dedicados a 
esclarecer os requisitos que devem ser preenchidos pelas entidades do 
Terceiro Setor, para que estas tenham seu direito reconhecido e possam 
usufruir este benefício fiscal.

Ao final, sabendo quais entidades possuem direito à imunidade, 
abordaremos os impostos alcançados por ela nas esferas federal, 
estadual e municipal, apresentando exemplos práticos e julgados de 
nossos tribunais superiores, que reconheceram tal direito.

Introdução
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HiSTÓRiCO DA iMUNiDADE DAS ENTiDADES SEM FiNS 
LUCRATivOS EM NOSSAS CONSTiTUiÇÕES

TERMOS-CHAVE: HISTÓRICO DA IMUNIDADE,  
CONSTITUIÇÕES ANTERIORES, DESENVOLVIMENTO  
E EVOLUÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA.

Capítulo 1
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Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima12

P
ara melhor compreender a imunidade disposta na Constituição 
de 1988, é importante reviver o passado, pois por meio dele será 
possível entender a legislação atual, em especial a imunidade 
disposta no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República.

Em seguida, será observado que o disposto na atual Constituição 
é uma evolução de direitos antes existentes, e que este benefício – a 
imunidade para as entidades sem fins lucrativos – tem a finalidade 
máxima de proteger e assegurar o exercício de direitos por todos os 
cidadãos, principalmente a classe mais vulnerável de nossa sociedade. 

O Estado sempre buscou diferenciar as pessoas, e uma das formas aplicadas 
para isso foi a tributação. Em outras palavras, o Estado entendeu que não 
poderia tributar a todos da mesma forma, e por isso foram criados institutos 
jurídicos, que, na verdade, são termos genéricos aplicados no Direito para 
afirmar que certa situação é tão importante e relevante para a sociedade que 
deve ser tratada e reconhecida como um instituto da ciência jurídica; assim é 
com a imunidade e a isenção, institutos que serão abordados no capítulo 2. 

CONCEITOS
INSTITUTOS JURÍDICOS: São termos genéricos 
aplicados no Direito para afirmar que certa situação é 
tão importante e relevante para a sociedade que deve 
ser tratada e reconhecida como um instituto da ciência 
jurídica; assim é com a imunidade e com a isenção.

Um exemplo desta imunidade aplicada às entidades sem fins 
lucrativos, mesmo antes dessas disposições constarem nas Constituições, 
foi a desoneração destinada aos imóveis de propriedade das Santas 
Casas de Misericórdia. Em 1808, o Estado deixou de cobrar o imposto 
equivalente ao IPTU de hoje em dia.

Porém, somente na redemocratização tivemos a inclusão da 
imunidade das entidades sem fins lucrativos na Constituição, ou seja, 
um mesmo diploma legal passando a dispor da imunidade das entidades 
de educação e de assistência social. Este dispositivo foi a Constituição 
da República de 1946 que, por meio do Art. 31,V, “b”, passou a dispor:
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Imunidade Tributária para o Terceiro Setor 13

IMUNIDADE NA BALANÇA...
À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
é vedado (...) lançar imposto sobre (...) templos de qualquer 
culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de 
educação e de assistência social, desde que as suas rendas 
sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos fins. 

A Constituição de 1946 inovou na concessão da imunidade, afinal, 
concedeu tal benefício aos bens e serviços dos partidos políticos, das 
instituições de educação e de assistência social. A única exigência para o gozo 
da imunidade era a aplicação das rendas das entidades, na integralidade, 
em nosso país, para os respectivos fins de educação e assistência social.

Na Constituição de 1967, promulgada em 24 de janeiro, pela 
primeira vez havia um Capítulo dedicado exclusivamente ao Sistema 
Tributário, o que, por si só, demonstra sua importância para nosso país.

Em relação à imunidade das entidades sem fins lucrativos, as 
Constituições seguintes – de 1967 e 1969 – reiteram a imunidade, 
porém, nos seguintes termos: 

IMUNIDADE NA BALANÇA...
Art. 19, III, “c”, verbis: “É vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios (...) instituir imposto 
sobre (...) o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos 
políticos e de instituições de educação ou de assistência social, 
observados os requisitos da lei.”

Neste dispositivo, observa-se pela primeira vez a menção de que 
devem ser seguidos os requisitos da lei.

Conclui-se adiante que, sempre que estiver disposto na 
Constituição da República, não haverá pagamento de tributo, 

estaremos diante de uma hipótese de imunidade, mesmo que nosso 
legislador constituinte não tenha feito uso do termo imunidade.
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Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima14

Enfim, chegamos à redação contida na atual Constituição, promulgada 
em 5 de outubro de 1988, que institui o Estado Democrático de Direito. 
O texto acentua a proteção dos direitos fundamentais da minoria. 
Assim dispôs o legislador:

IMUNIDADE NA BALANÇA...
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre: 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Conclui-se adiante que, sempre que estiver disposto na Constituição 
da República, não haverá pagamento de tributo, estaremos diante 
de uma hipótese de imunidade, mas nosso legislador constituinte 
não fez uso expresso do termo “imunidade”. Nossa Constituição 
da República traz equivocadamente os termos “é vedado instituir 
imposto sobre”, “o imposto não incidirá”, e até mesmo o inapropriado 
termo “isenção” em substituição ao vocábulo correto, que deveria 
ser imunidade.

Entende-se que este fato ocorreu simplesmente por não ser a 
Constituição obra de juristas, mas, sim, de representantes do povo. 
Porém, por mais que se possa identificar e até criticar a falta de 
técnica na escrita da Constituição, isso não pode impedir o alcance 
da norma ao propósito do legislador constituinte. Por isso mesmo, a 
vontade deste legislador e, consequentemente, o propósito da norma 
Constitucional, não podem ser atingidos por uma simples leitura literal 
de suas disposições. É necessária uma leitura ampla que enxergue a 
finalidade da norma que, sem sombra de dúvidas, é dos mais nobres 
fins – embora os indivíduos (aqui, os gestores públicos), na ânsia 
desenfreada de arrecadar, tentem, de várias formas, restringir o gozo 
da imunidade.
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Imunidade Tributária para o Terceiro Setor 15

A imunidade das entidades sem fins lucrativos não pode – nem deve – 
ficar restrita aos impostos. A imunidade deverá ser sempre entendida 
e aceita como um direito abrangente, para que tenha efetividade e 
alcance sua finalidade constitucional. 

Só haverá imunidade quando, de fato, houver um legislador 
constituinte coibindo a hipótese de incidência do imposto. As imunidades 
previstas na atual Constituição não estão restritas àquelas dispostas 
no Título VI, Capítulo I, Seção II da Carta Magna – Das Limitações 
ao Poder de Tributar –, mas, sim, em todo o texto constitucional. 
Em nossa Constituição há imunidade com relação a impostos, taxas e 
contribuições; até porque qualquer espécie de tributo, quando tratado 
dentro do texto Constitucional, é imunidade!  Imunidade esta que é 
ampla e irrestrita a quem dela tenha direito, desde que comprovados 
os requisitos da lei. No capítulo 7 apresentaremos esses requisitos.

Este histórico é necessário para entender que a atual Constituição 
é, na verdade, uma evolução das Constituições anteriores. Embora 
alguns recebam essas informações como novidade e até surpresa, as 
atividades desenvolvidas pelas entidades sem fins lucrativos nas áreas 
de educação e assistência social já eram consideradas imunes nas 
Constituições anteriores, razão pela qual já deveria ser mais bem aplicada 
na prática. Além disso, o Estado também já deveria ter entendido que 
não pode tributar ou impor barreiras ao gozo da imunidade por parte 
das entidades de educação e assistência social. 

Esta imunidade aplicada às entidades sem fins lucrativos, em especial 
de educação e assistência social, tem origem no reconhecimento por 
parte do Estado de que, sem a ajuda da sociedade, representada por essas 
instituições, não seria possível colocar em prática ações qualitativas e 
quantitativas nessas áreas (educação e assistência social). 

A imunidade das entidades sem fins lucrativos não pode – 
nem deve – ficar restrita aos impostos. A imunidade deverá ser 

sempre entendida e aceita como um direito abrangente, para que 
tenha efetividade e alcance sua finalidade constitucional. 
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Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima16

Então, a redação atual foi uma clara evolução dos textos anteriores. 
Muito se deu em virtude do elevado nível de pobreza da população 
brasileira à época da elaboração da atual Constituição da República. 
E por esta razão, mais uma vez, o Estado reconheceu a necessidade de 
atrair particulares para a atuação nas áreas de educação e assistência 
social. Por isto, a Constituição da República concede o benefício da 
imunidade, com o claro propósito de atrair as entidades sem fins 
lucrativos para a execução de políticas públicas nas áreas de educação, 
saúde e assistência social.

Por isso, pode-se afirmar não ser um favor concedido às entidades, 
pelo Estado, o direito à imunidade, mas, sim, um meio de reconhecer 
que estas exercem atividade do próprio Estado – em substituição a 
um Estado falido, e não em seu apoio. Afinal, se olharmos os números 
das atividades sociais desenvolvidas em nosso país, especialmente na 
área de assistência social, veremos que uma parcela considerável é 
desenvolvida pelas entidades do Terceiro Setor.

Após este importante apanhado da evolução da imunidade das 
entidades sem fins lucrativos ao longo dos anos, conforme resumo 
apresentado no quadro seguinte, será possível debruçar sobre outros 
temas importantes, conforme abordagem dos próximos capítulos.

VOCÊ SABIA QUE…
As entidades não devem, na verdade, pagar qualquer imposto. 
Somente assim teremos, de fato, atingido o propósito da 
norma constitucional, pois dessa forma as entidades poderão 
aplicar, na prática, todos os seus recursos apenas nas suas 
finalidades estatutárias.

?

Por isso, pode-se afirmar não ser um favor concedido às 
entidades, pelo Estado, o direito à imunidade, mas, sim, um meio 
de reconhecer que estas exercem atividade do próprio Estado – 

em substituição a um Estado falido, e não em seu apoio. 
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Linha do tempo da evolução da imunidade

Ano Constituição Acontecimento importante

Constituição 
de 1946

Art 31 - A União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios é 

vedado:
V - lançar impostos sobre:

b) templos de qualquer culto, bens 
e serviços de Partidos Políticos, 
instituições de educação e de 

assistência social, desde que as suas 
rendas sejam aplicadas integralmente 

no país para os respectivos fins;

Esta redação trazia como 
única exigência para o 

gozo da imunidade que as 
rendas fossem aplicadas 

integralmente no país e para 
os fins da entidade.

Constituição 
de 1967 

Art 20 - É vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios:

III - criar imposto sobre: 
c) o patrimônio, a renda ou os serviços 
de Partidos Políticos e de instituições 
de educação ou de assistência social, 

observados os requisitos fixados em lei; 

Esta redação definiu que 
a imunidade alcança o 

patrimônio, renda e serviços 
das entidades. Além disso, 

condicionou à mesma a 
observância dos requisitos 

fixados em lei.

Constituição 
de 1969

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: 

III - instituir imposto sobre: 
c) o patrimônio, a renda ou os serviços 
dos partidos políticos e de instituições 
de educação ou de assistência social, 

observados os requisitos da lei;

Não houve nenhuma 
alteração nesta Constituição. 

A imunidade continuou 
extensiva ao patrimônio, 

renda e serviços e 
condicionada ao atendimento 
dos requisitos fixados em lei.

Constituição 
de 1988

Art. 150. Sem prejuízo de outras 
garantias asseguradas ao contribuinte, 

é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre: 
c) patrimônio, renda ou serviços dos 

partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais 
dos trabalhadores, das instituições 

de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei.

Nesta Constituição, houve 
a extensão da imunidade 
à outras pessoas. No que 

toca as entidades sem 
fins lucrativos, não houve 

alteração.
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O QUE É iMUNiDADE?

TERMOS-CHAVE: PODER DE TRIBUTAR, IMUNIDADE, ISENÇÃO.

Capítulo 2
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A 
prática nos mostra que há grande confusão entre os termos 
imunidade e isenção. Inúmeras entidades usufruem a isenção 
dada pelos entes públicos como se fosse imunidade; porém, 
o direito das entidades é superior, ou seja, as entidades têm o 

direito à imunidade. Aqui será esclarecida a diferença entre esses termos.
Como dito, o legislador fez uso de outros termos para caracterizar 

o não pagamento de tributo. Ocorre que, sempre que estiver escrito 
dentro da Constituição da República, não haverá o pagamento de tributo, 
independentemente do termo empregado. Quando se usa “isenção” ou 
“não incidência”, por exemplo, na verdade está se falando de imunidade.

A imunidade existe primordialmente para que sejam preservados 
os valores que a Constituição entende terem grande importância. 
No caso da nossa Constituição, pode-se afirmar que são de grande 
relevância a liberdade de expressão, o acesso à informação, à liberdade 
religiosa, a atuação das entidades sem fins lucrativos de educação e 
da assistência social. A imunidade faz com que se deixe de analisar 
a efetiva ou eventual capacidade econômica da pessoa, seja ela física 
ou jurídica, tornando a pessoa não tributável, independentemente de 
sua condição econômica. Na prática, a atividade realizada por uma 
entidade é o requisito mais importante – é o que a torna possuidora 
do direito de não ser tributada pelos governos.

Nesse sentido, e em outras palavras, a imunidade tributária é 
norma constitucional, e tem sua origem e eficácia garantidas pela 
Constituição. Não poderia ser diferente, pois é consequência expressa 
dos direitos fundamentais. 

A atividade legislativa ordinária, aquela exercida pelos deputados 
federais, estaduais e vereadores nas esferas federal, estadual ou distrital e 
municipal, possui um fator de inibição que é a Constituição da República, 
de forma que não existirá no campo social norma que a confronte, ou 
seja, que seja contrária ao estabelecido em nossa Lei Maior.

Dito isso, pode-se afirmar que apenas as normas contidas na 
Constituição da República possuirão expressão de norma de imunidade. 
Assim, é possível concluir que em todas as ocasiões em que o legislador 
constituinte fez uso de outros termos para garantir a não tributação de 
determinado fato, fez uso, na verdade, do instituto da imunidade tributária. 
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Sabe-se que a imunidade contida no artigo 150 da Constituição 
da República é uma norma constitucional destinada aos entes 
públicos, e a estes é vedado tributar. Ocorre que, hoje, temos uma 
atividade legislativa voltada a saciar a ganância arrecadatória dos 
entes públicos, seja União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
pois todos querem arrecadar cada vez mais. Isso faz com que todo 
dia se produza neste país um punhado de leis inconstitucionais. 
Afinal, não se obedece, espontaneamente, ao que está disposto na 
Constituição da República.

A imunidade é a vedação total ao poder de tributar, e por isso é o 
mais importante dos institutos desonerativos. É, por vontade do legislador 
constituinte, área posta fora do alcance impositivo do legislador ordinário, 
restringindo a atividade legislativa ordinária. Ela, necessariamente, 
salvaguardará os contribuintes por ela alcançados de forma absoluta, 
como meio de alcance da vontade do legislador constituinte.

Devido à relevância da imunidade, não se pode admitir a adoção 
de interpretação restritiva aos dispositivos legais. Cabe ainda destacar 
que a imunidade das entidades sem fins de lucros é verdadeira cláusula 
pétrea, seus valores estão contidos em nossa Constituição, ou seja, é 
um direito que não pode sequer ser objeto de emenda constitucional, 
com o propósito de diminuí-los ou aboli-los – muito menos excluí-los. 

IMUNIDADE NA BALANÇA…
O artigo 60, § 4º, da Constituição da República dispõe que: 
“Art.60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto 
direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos 
Poderes; IV – os direitos e garantias individuais.”

Para nós, a imunidade é cláusula pétrea, sendo imodificável, pois está 
atrelada aos direitos fundamentais. Sua essência está na preservação, 
na proteção e no estímulo aos valores éticos e culturais contidos na 
Constituição da República.

Livro Imunidades Tributarias.indb   21 17/03/2016   20:31:12



Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima22

A imunidade não permite o nascimento da obrigação fiscal, quem 
dirá do crédito tributário. Afinal, sua substância está alçada fora do 
campo de atuação dos poderes tributantes, por imposição constitucional. 
Portanto, independe da vontade do legislador ordinário o gozo da 
imunidade por parte dos entes alcançados pela norma imunizante.

Gustavo Saad Diniz, com maestria, apresenta as vertentes doutrinárias 
para o conceito de imunidade:

CONCEITOS
“A primeira delas, que envereda pela filosofia do direito 
e pela teoria da incidência de Pontes de Miranda, afirma 
ser a imunidade tributária a não-incidência qualificada 
juridicamente em nível constitucional. A segunda, por 
sua vez mais formalista, argumenta ser a imunidade 
uma limitação da competência das pessoas políticas 
constitucionais em instituir tributos que alcancem 
determinados objetos (imunidade objetiva) ou pessoas 
(imunidade subjetiva). Por fim, uma terceira corrente 
argumenta da incompetência de instituir impostos sobre 
determinada atividade. Todas, entretanto, são uníssonas 
em afastar a ocorrência da hipótese de incidência.” 
(DINIZ, Gustavo Saad. Direito das fundações privadas: 
teoria geral e exercício de atividades econômicas. 3. ed. 
São Paulo: Lemos & Cruz, 2007. p. 453)

Para alguns juristas, a imunidade é o afastamento de determinada 
pessoa, jurídica ou física, da incidência da norma tributária. Em outras 
palavras, determinada pessoa, como uma entidade sem fins lucrativos 

A prática nos mostra que há grande confusão entre os termos 
imunidade e isenção. Inúmeras entidades usufruem a isenção 
dada pelos entes públicos como se fosse imunidade; porém, o 

direito das entidades é superior, ou seja, as entidades têm o direito 
à imunidade. Aqui será esclarecida a diferença entre esses termos.
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que atue na área de assistência social, não pode ser alcançada por uma 
norma infraconstitucional que determina a tributação, por exemplo, 
de seu patrimônio, em decorrência da norma contida na Constituição 
da República, a qual impõe que seja vetada a instituição de imposto 
sobre seu patrimônio. Assim, pode-se entender que nenhuma norma 
que esteja abaixo do que determina a Constituição da República poderá 
dizer que uma entidade tem ou não que pagar impostos, sejam eles 
sobre suas rendas, patrimônios ou serviços. Se assim for, o próprio 
Estado estará  impondo barreiras que não podem existir para o gozo 
da imunidade tributária, prejudicando as entidades que fazem jus 
aos benefícios e, ao mesmo tempo, contrariando o que determina a 
Constituição da República.

Para outros, a imunidade é um obstáculo para a incidência da norma 
jurídica de tributação, em decorrência do disposto na Constituição 
da República.

Para Roque Antônio Carrazza: 

CONCEITOS
A imunidade tributária é um fenômeno de natureza 
constitucional. As normas constitucionais que, direta 
ou indiretamente, tratam do assunto fixam, por assim 
dizer, a incompetência das entidades tributantes para 
onerar, com exações, certas pessoas, seja em função 
de sua natureza jurídica, seja porque estão coligadas a 
determinados fatos, bens ou situações. [Ainda] Pois bem, a 
imunidade tributária ajuda a delimitar o campo tributário. 
De fato, as regras de imunidade também demarcam 
(no sentido negativo) as competências tributárias das 
pessoas políticas. (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso 
de direito constitucional tributário. 11. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 418.)

É possível afirmar que a imunidade é uma regra de competência 
negativa, desvinculada da vontade do legislador ordinário, e que, 
por ser uma limitação à competência tributária que a Carta Magna 

Livro Imunidades Tributarias.indb   23 17/03/2016   20:31:12



Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima24

estabelece, não há ocorrência da obrigação nem do crédito tributário, 
por expressa determinação da Constituição.

Na prática, a atividade legislativa ordinária deveria ser feita em obediência 
aos princípios constitucionais, pois estes dizem como devem e podem ser 
feitas as leis tributárias. A imunidade, neste caso da atividade legislativa, tem 
o propósito de orientar e informar o legislador ordinário que determinados 
fatos, situações e pessoas não podem ser tributados. Ou seja, a Constituição, 
por meio da vontade do legislador constituinte (aquele que redigiu a 
constituição em 1988), proíbe a atividade legislativa em situações protegidas 
pela imunidade, só podendo fazê-lo por meio de Lei Complementar.

No entendimento do sábio Ives Gandra da Silva Martins: 

CONCEITOS
“As imunidades, no direito brasileiro, exteriorizam 
vedação absoluta ao poder de tributar nos limites 
traçados pela Constituição.” E continua: 
A imunidade, portanto, descortina fenômeno de 
natureza constitucional que retira do poder tributante 
o direito de tributar, sendo, pois, instrumento de 
política nacional que transcende os limites fenomênicos 
da tributação ordinária. Nas demais hipóteses 
desonerativas, sua formulação decorre de mera 
política tributária do poder público, utilizando-se 
de mecanismos ofertados pelo Direito. (MARTINS, 
Ives Gandra da Silva. Imunidades tributárias. In: 
______. (Coord.). Imunidades tributárias. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998. (Pesquisas tributárias, 
Nova série, 4). p. 31-32. 

Portanto, pode-se afirmar que a imunidade é norma com sede 
constitucional, ou seja, que é norma que tem amparo constitucional. 
A imunidade é norma jurídica de eficácia plena e imediata, portanto, 
quando o legislador ordinário tenta impedir seu gozo por parte das 
pessoas imunes, sempre acaba na inconstitucionalidade. Eduardo Sabbag 
confirma o caráter inconstitucional das leis ordinárias, que desafiariam 
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as imunidades tributárias ao exporem que o legislador ordinário está 
impedido de inserir no polo passivo da relação jurídico-tributária as 
pessoas e as situações guarnecidas pelo manto protetor de uma norma 
imunizante, sob pena de inafastável inconstitucionalidade. Por muito 
maior razão, não poderá fazê-lo a Administração Fazendária, que, 
interpretando e aplicando a lei, vier a se furtar do dever de obediência das 
limitações imunitórias ao poder de tributar (SABBAG, Eduardo. Manual 
de direito tributário. 4 ed. São Paulo: Saraiva, p. 2012.).

A confusão em relação a identificação dos institutos da imunidade 
e isenção se deve aos efeitos práticos sobre o sujeito passivo da relação 
tributária, pois, na prática, os imunes e os isentos não pagam o imposto. 
Ocorre que a diferença entre estes institutos está no nascedouro da 
obrigação, pois, para o imune não nasce sequer a relação jurídica 
tributária. Enquanto que para o isento a relação jurídica tributária é 
interrompida no momento do pagamento, pois por força de lei este 
fica desobrigado de realizá-lo por determinado período.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade – ADIN 939-7, tal ação só é autorizada nos 
casos em que Lei ou Ato Normativo forem inconstitucionais, ou seja, 
quando forem contrários à Constituição da República - imunidade 
tributária constitui instrumento de salvaguarda de princípios, liberdades 
e direitos básicos da Constituição, como o direito à educação.

Com respeito às várias correntes que conceituam a imunidade, 
entendemos a imunidade como sendo uma limitação ao poder de tributar. 
A título de exemplo, vale destacar que a imunidade é tratada na Constituição 
da República em vários dispositivos. A seguir, citamos alguns: 

VOCÊ SABIA QUE…
...para o imune sequer nasce a obrigação tributária, ou seja, 
a obrigação não existe no mundo jurídico, enquanto para o 
isento nasce a obrigação, sendo apenas excluído o crédito, 
em decorrência da outorga do poder tributante.

?
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IMUNIDADE NA BALANÇA…

Artigo 5º, XXXIV,  
letras ‘a’ e ‘b’

O não pagamento de taxas (o direito 
de petição aos Poderes Públicos) em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder;

Artigo 5º, LXXIII
Na propositura de Ação Popular, 

isenção de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência;

Artigo 153, § 3º, III
Não incidirá sobre produtos 

industrializados (IPI) destinados ao 
exterior;

Artigo 153, § 4º

Não incidirá sobre pequenas glebas 
rurais, definidas em lei, quando as 
explore, só ou com sua família, o 

proprietário que não possua outro imóvel;

Artigos 153, § 5º,  
155, X, c

O ouro, quando definido em lei como 
ativo financeiro ou instrumento cambial 

e sofre operações que destinem ao 
exterior produtos industrializados, 

excluídos os semielaborados definidos 
em lei complementar (ICMS);

Artigo 226, § 1º No casamento civil é gratuita a 
celebração, portanto, imune das taxas;

Emenda Constitucional 
nº 20, de 15/12/1998 – 

Artigo 8º, § 5º

Se o trabalhador, após completar 
as exigências para a aposentadoria, 

continuar em atividade, fica imune da 
contribuição social.

Feitas as devidas considerações acerca da imunidade, torna-se 
necessário fazer sua distinção da isenção.

Para alguns juristas, a isenção é a ocorrência do fato gerador do 
tributo ou a incidência do tributo, tendo como consequência o nascimento 
do dever de pagar. O pagamento, então, deixa de ser cobrado em favor 
da norma de isenção, que libera o contribuinte do pagamento. 

Há outra corrente segundo a qual a isenção se dá quando o fato 
gerador prevê a ocorrência da tributação, porém, outra norma exclui a 
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sua incidência em alguns casos previamente dispostos na lei de isenção. 
Para esta última corrente, não há o nascimento do fato gerador. Então, a 
norma de isenção impede o nascimento da própria obrigação tributária.

A isenção é uma hipótese de não-incidência legalmente qualificada 
do tributo, afastando aquele que seria o sujeito passivo da incidência de 
pagamento de tal tributo. Ressalte-se apenas que a isenção se origina 
da pessoa competente para a instituição do referido tributo e que, regra 
geral, a isenção se dá por meio de Lei Ordinária, ou seja, lei que está 
abaixo da Constituição da República.

Luciano Amaro nos ensina que:

CONCEITOS
A imunidade e a isenção distinguem-se em função do 
plano em que atuam. A primeira opera no plano da 
definição da competência, e a segunda atua no plano da 
definição da incidência. Ou seja, a imunidade é técnica 
utilizada pelo constituinte no momento em que define 
o campo sobre o qual outorga competência. Diz, por 
exemplo, o constituinte: “Compete à União tributar a 
renda, exceto a das instituições de assistência”. Logo, 
a renda dessas entidades não integra o conjunto de 
situações sobre que pode exercitar-se aquela competência. 
A imunidade, que reveste a hipótese excepcionada, atua, 
pois, no plano da definição da competência tributária. 
Já a isenção se coloca no plano da incidência do tributo, 
a ser implementada pela lei (geralmente ordinária) 
por meio da qual se exercite a competência tributária. 
(AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 16. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 307.)

A isenção será sempre um favor legal, podendo ser concedida e retirada 
a qualquer momento – basta a vontade do representante do executivo, 
seja em nível Federal, Estadual ou Municipal. Assim, e para exemplificar, 
se uma entidade é beneficiada pelo instituto da isenção em determinado 
mandato municipal, tal entidade poderá perder a isenção caso o prefeito 
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não seja reeleito, ou, se for reeleito, ele pode ainda retirar, a qualquer 
momento, a isenção dos impostos que ele mesmo concedeu. Portanto, 
a isenção é uma liberalidade do governante em determinados períodos.  

O ente tributante renuncia ao direito de tributar, e isto é uma faculdade 
muitas vezes condicionada ao preenchimento de alguns requisitos e/
ou condições. O ente tributante abre mão de determinada receita, por 
determinado período. Para alguns, a isenção é uma não-incidência qualificada. 
O ente tributante, que tem o poder de tributar, tem o poder de isentar. 

Como já citado, este não é o caso da imunidade. Nesta, o legislador 
constituinte define fatos nos quais o poder tributante estará limitado 
a exercer seu poder de tributar, ou seja, situações que estarão fora do 
campo de alcance do poder tributante. Esta limitação estará sempre 
prevista na Constituição e será denominada imunidade, e nunca isenção. 

A isenção é criada pela legislação infraconstitucional, que atua 
diretamente no exercício da competência tributária, já que esta somente 
poderá ser concedida por quem possui competência. 

Confrontados os dois institutos do direito, podemos fazer as 
seguintes distinções:

Imunidade Isenção 

Norma disposta em sede Constitucional. 
Norma disposta em sede 

infraconstitucional. 

Tem a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios como destinatários. 

Tem determinada pessoa jurídica/física 
como destinatária. 

Limitação ao Poder de Tributar. Favor legal. 

Cláusula Pétrea. Pode ser revogada a qualquer momento. 

Cabe ainda destacar que a imunidade das entidades sem fins de 
lucros é verdadeira cláusula pétrea, seus valores estão contidos 

em nossa Constituição, ou seja, é um direito que não pode 
sequer ser objeto de emenda constitucional, com o propósito  

de diminuí-los ou aboli-los – muito menos excluí-los. 
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VIVENDO A EXPERIÊNCIA…
“Certa vez, fomos procurados por uma entidade educacional 
sediada no Norte do país que optou por pleitear o não pagamento 
dos impostos municipais na via administrativa. Ocorre que, para 
surpresa geral, transcorrido o processo administrativo, o Município 
proferiu decisão concedendo a imunidade até o exercício fiscal 
de 2015. Ora, esta característica de validade é inerente à isenção, 
e não à imunidade. Em outras palavras, a imunidade não pode 
ter validade. Desde que preenchidos os requisitos legais, ela deve 
vigorar enquanto a pessoa jurídica sem fins lucrativos estiver 
ativa. Novamente encontramos uma confusão entre os termos, 
desta vez por parte daqueles que devem aplicá-los aos casos 
concretos. Ao final, identificamos que a solução seria acionar o 
judiciário para obtenção do reconhecimento desta imunidade; caso 
contrário, a entidade estaria obrigada a submeter-se a processo 
administrativo quando do vencimento da isenção concedida 
como se imunidade fosse.” 

Por fim, entendemos que a imunidade estará sempre atrelada a um 
direito de grande relevância a toda a sociedade, pois há um interesse 
coletivo, sendo empregada para a proteção e a garantia de que este direito 
seja duradouro. Já a isenção está atrelada a um direito comum, que pode 
ser alterado a qualquer momento, e a critério do legislador. Ou seja, serve 
mais para atender  um interesse do legislador do que da coletividade.

Destaca-se novamente que a imunidade é uma cláusula pétrea da 
Constituição da República, pois se trata de um direito fundamental de todos 
os que compõem nossa sociedade, não sendo sequer passível de emenda 
constitucional. Tal direito só pode ser eliminado ou restringido por nova 
Assembleia Nacional Constituinte, através de uma nova Constituição da 
República. Portanto, toda entidade sem fins lucrativos, com atuação nas 
áreas de educação, assistência social, saúde, cultura, meio ambiente, esporte, 
entre outras, possui o direito à imunidade constitucional. 

Compreendidos estes institutos do direito – Imunidade e Isenção – 
chegamos ao momento de discorrer sobre as particularidades do termo 
entidade sem fins lucrativos. Afinal, o que é ser uma entidade sem fins 
lucrativos?  É isso o que veremos no próximo capítulo.
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CARACTERÍSTiCAS ESPECÍFiCAS DAS  
ENTiDADES SEM FiNS LUCRATivOS

TERMOS-CHAVE: SUPERÁVIT, DÉFICIT, PATRIMÔNIO SOCIAL,  
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, LUCROS.

Capítulo 3
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S
abemos que as entidades que integram o Terceiro Setor, também 
chamadas de entidades sem fins lucrativos, possuem suas características 
próprias. Para começar a entendê-las, neste capítulo serão demonstrados 
alguns conceitos, como superávit, déficit, lucro e patrimônio social, 

para a melhor compreensão do termo “sem fins lucrativos”. 
Em latim, a palavra superávit significa “sobra”, nome empregado nos 

balanços das entidades de direito privado, sem finalidades econômicas. 
Portanto, no balanço social das entidades não existe o termo “lucro 
do exercício”, mas, sim, superávit, que corresponde a um ganho de 
capital, ou seja, uma sobra que será revertida para a manutenção dos 
objetivos específicos da entidade. 

Há uma grande confusão sobre este conceito, pois muitos entendem 
que a entidade não pode ser superavitária; que, por ser entidade sem 
finalidade econômica, seu balanço deve ser zerado ou negativo. Não! 
Pelo contrário, é aconselhável e recomendável que todas as entidades 
fechem seus balanços com superávit, pois só assim poderão reinvestir 
em suas atividades, objetivando a continuidade de seus projetos, sejam 
eles nas áreas de educação, saúde ou assistência social.

CONCEITOS
SUPERÁVIT: Quando receitas forem maiores que as 
despesas = SALDO POSITIVO 

Em latim, a palavra déficit que dizer “aquilo a que falta algo”. Em um 
plano orçamentário, quando há gastos ou despesas que superam os ganhos 
ou receitas, o que acontece é a “falta” de dinheiro para a receita igualar 
a despesa, e o orçamento assim será chamado de “deficitário”. Portanto, 
déficit é exatamente o oposto de superávit, ou seja, déficit é o que realmente 
falta. Assim, no final de determinado exercício, se houver “prejuízo” este 
será computado no balanço social como déficit do exercício.

CONCEITOS
DÉFICIT: Quando receitas forem menores que as 
despesas = SALDO NEGATIVO 
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Já o conceito de “lucro” é bastante extenso, com várias categorias. 
No entanto, vamos nos atentar para o que basicamente vemos em 
nosso dia a dia. 

CONCEITOS
LUCRO: De acordo com o dicionário Aurélio, o 
significado da palavra se traduz em benefício, vantagem, 
ganho líquido. 

Nesse sentido, pode-se entender que tudo o que aumenta e alavanca 
positivamente seu negócio nada mais é do que o lucro. 

Vale ressaltar que as entidades sem fins econômicos não visam 
lucro, conforme explicado anteriormente. O que a entidade pode e deve 
almejar é o superávit. Lucro é um conceito mais voltado para as empresas 
privadas, aquelas que compõem o Segundo Setor da economia brasileira.

Com relação ao conceito de Patrimônio Social, temos nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade uma interpretação melhor do quem vem 
a ser o termo. A equação patrimonial clássica não vai ser alterada se 
comparada à do Patrimônio Líquido, comumente utilizado pelas empresas, 
que é composto por Capital Social, Reservas de Lucros, Reservas de 
Reavaliação e Lucros ou Prejuízos Acumulados. No entanto, é mais 
uma questão terminológica do que de conteúdo, porque o Terceiro 
Setor visa às causas sociais. Por isso, em vez de Patrimônio Líquido, o 
termo será “Patrimônio Social”.  

CONCEITOS
PATRIMÔNIO SOCIAL= ATIVO (bens e direitos) – 
PASSIVO (deveres e obrigações). 

Há uma grande confusão sobre este conceito, pois muitos 
entendem que a entidade não pode ser superavitária;  

que, por ser entidade sem finalidade econômica,  
seu balanço deve ser zerado ou negativo.
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Conforme mencionado, na conta do Patrimônio Social existirão 
terminologias que lhes são próprias, voltadas para atender especificamente 
à contabilidade do Terceiro Setor, tais como: fundo institucional, 
fundos especiais, doações e subvenções, dentre outros. De forma breve, 
explicaremos o que são esses termos citados. 

Fundo 
Institucional

Será composto pelos valores de formação subsidiados pelos seus 
associados ou representante legal.

Fundos 
Especiais

Sua definição será pelo próprio estatuto. É constituído pelo produto 
de receitas exclusivas que, de acordo com a lei, estará vinculado à 

realização de determinados objetivos ou serviços.

Doações

Constituídas por meio de transferências de dinheiro, materiais 
de uso e de consumo, equipamentos, prestação de serviços, 

alimentos ou outros ativos para determinada entidade, ou, ainda, 
até mesmo proveniente de um cancelamento de um passivo, sem 

que haja a necessidade de contrapartida, devendo as mesmas 
serem reconhecidas quando de seu efetivo recebimento. 

Subvenções
Normalmente concedidas pelo poder público, as subvenções nada 
mais são do que um socorro emergencial e pontual. É um subsídio, 

um incentivo para demandas específicas da entidade.

Dito isso, passaremos a analisar o termo “sem fins lucrativos”.

IMUNIDADE NA BALANÇA
De acordo com o que determina o artigo 150, VI, “c” da 
CF/88, a imunidade das instituições de educação e assistência 
social é atribuída à ausência de fins lucrativos. 

Pois bem, assim se faz importante, para uma boa aplicação do 
direito, o entendimento do conceito de entidade sem fins lucrativos. 
Para melhor situar o leitor, há alguns conceitos em leis, instrução 
normativa e doutrina.
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CONCEITOS
“ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS”

A lei 9.532/97, em 
seu artigo 12, § 3º

Aquelas entidades que não apresentam superávit em suas 
contas, ou, se por ventura apresentarem em determinado 
período, que este resultado seja revertido integralmente 

para a manutenção dos objetivos sociais.

A Receita 
Federal, por meio 

da Instrução 
Normativa   
nº 113/98

Aquelas entidades que não apresentam superávit em suas 
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, 

destine o referido resultado de forma integral para a 
manutenção dos objetivos sociais.

O Conselho Federal 
de Contabilidade, 

por meio da NBC T 
10.19.1.3

Aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos 
detentores do patrimônio líquido, e o lucro ou prejuízo são 

denominados, respectivamente, de superávit ou déficit. 

Na definição dos autores Aires F. Barreto e Paulo Ayres Barreto, 
“é instituição sem fins lucrativos toda entidade que não tenha por objetivo 
distribuir os seus resultados, nem o de fazer retornar seu patrimônio 
às pessoas que a instituíram” (BARRETO, Aires F., BARRETO, Paulo 
Ayres, Imunidades Tributárias: limitações constitucionais ao poder de 
tributar, São Paulo: Dialética, 1999, p. 23). 

Para nós, não é a inexistência de lucro que define uma entidade 
como sendo sem fins lucrativos – até porque o superávit ou o resultado 
positivo ao final de cada exercício fiscal é necessário para que a entidade 
possa dar continuidade aos seus projetos e/ou ações. Entendemos que 
a vedação legal está atrelada à distribuição do resultado positivo e/
ou patrimônio da entidade entre seus dirigentes. Em outras palavras, 
a entidade não pode ser utilizada como instrumento para que seus 
dirigentes tenham ganhos econômicos.

CONCEITOS
Portanto, as ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS são 
aquelas criadas com o objetivo de realizar uma mudança 
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social por meio da aplicação de todas as suas receitas 
em seus fins, que não terão o lucro como finalidade, 
mas, sim, como meio de implementação de suas ações e 
cujo patrimônio pertencerá a toda sociedade, não sendo 
permitida aos seus membros ou mantenedores qualquer 
participação sobre possível “lucro”.

Sendo as principais fontes de recursos as doações, subvenções 
e contribuições, estas não guardam relação direta com os custos e 
despesas, como é visível nas atividades empresariais. As receitas de 
muitas entidades sem fins lucrativos oscilam de forma muitas vezes 
desproporcional ao volume de custos e despesas, com superávit, em 
certos períodos, e com déficit, em outros. 

Assim, o fato de ser denominada como entidade sem fins lucrativos 
não significa que o lucro não deve ser almejado. na verdade, a melhor 
definição a ser empregada seria entidade sem fins econômicos, pois é 
isto que ocorre na prática.

O lucro ou superávit das receitas se faz necessário para a prestação 
de um serviço com qualidade – e em quantidade. Sem um resultado 
econômico positivo, todas as entidades do Terceiro Setor estariam 
predestinadas a um fechamento rápido, o que acarretaria a ausência 
de prestação de serviços de natureza social. Afinal, como já dito, não 
é o lucro ou o prejuízo que define se uma instituição é ou não sem fins 
lucrativos, mas sim a distribuição deste, quando houver, entre seus 
dirigentes e associados. 

VOCÊ SABIA QUE…
... A norma constitucional não exige a gratuidade dos serviços 
ou produtos ofertados pela entidade? Em outras palavras, isso 
quer dizer que não há impedimento legal para que a entidade 
cobre pela prestação de seus serviços. A vedação existente 
está relacionada à distribuição de lucro auferido entre seus 
dirigentes e associados.

?
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Para nós, as entidades sem fins lucrativos possuem características 
próprias, são elas:

LUCRO = SUPERÁVIT
O propósito não é a obtenção do lucro, aqui entendido como superávit,  
mas precisa dele para que possa cumprir seus objetivos estatutários.

FIM SOCIAL
Seus objetivos estatutários estão ligados às mudanças sociais.

PATRIMÔNIO
Seu patrimônio pertence a toda sociedade, haja vista que aos dirigentes não 

cabe nenhuma participação econômica ou parcela do patrimônio da entidade.

FONTES DE RENDAS 
A renda dessas entidades, em sua maioria, vem de contribuições, doações, 

prestação de serviço, comércio de bens e subvenções.

Nesse sentido, conclui-se que as entidades sem fins lucrativos são, 
nada mais nada menos, que instituições com propósitos delineados 
no sentido de provocar não só mudanças sociais, mas, sobretudo, 
mudanças no ser humano. A partir do momento que seu produto é 
um paciente curado, ou seja, uma criança que se desenvolve em vários 
aspectos naquele projeto social voltado à educação; um jovem que se 
transforma para contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade 
como um todo; um cidadão que recebe tratamento médico hospitalar 
de forma gratuita e suficiente para sua recuperação plena, isso significa 
vidas transformadas, reconstruídas, reestruturadas. Os benefícios para 
a sociedade, proporcionados através do Terceiro Setor, advindos de 
ações nas áreas da saúde, educação e assistência social, suplantam 
muitas vezes serviços e produtos que buscamos no mercado, e que são 
pagos. Existe uma valorização a mais dos profissionais que se dedicam 
à essas causas, e que, acima de tudo, são considerados missionários. 
Eles exercem com maestria suas atividades, de forma a materializar 
em seus usuários o fruto de seus trabalhos educativos e assistenciais. 
Nesse sentido, o que se vê no Terceiro Setor são pessoas que, além do 
profissionalismo, possuem o verdadeiro envolvimento com a causa. 
Elas não apenas trabalham, mas vão além: abraçam o projeto e seus 
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beneficiários, na maioria das vezes, não enxergam apenas o lado 
financeiro da relação. Por isso, entende-se corretamente que não pode 
o patrimônio da entidade, que foi constituído, mantido e ampliado, 
de modo algum ser revertido para os seus dirigentes ou mantenedores, 
pois, se assim o for, estão desvirtuando as finalidades institucionais. 

Portanto, essas entidades, além de auferirem superávit financeiro ao 
final de cada exercício, auferem também superávit imaterial, que deve ser 
composto pelos resultados de suas ações práticas, como já mencionado, 
por um aluno que adquire condições de desenvolver uma profissão, um 
paciente recuperado, uma família reconstruída, entre outros exemplos.  

O fato de uma escola cobrar as mensalidades de seus alunos não 
descaracteriza o benefício da imunidade. O produto desses pagamentos 
pode remunerar seus professores e funcionários e investir em equipamentos 
e materiais da própria entidade. Ou melhor, a gratuidade não é conditio 
sine qua non, ou seja, não é condição sem a qual não pode ser, ao desfrute 
da imunidade (Carrazza, Roque Antônio. A Imunidade Tributária das 
fundações de direito privado, sem fins  lucrativos. Brasília:  Rossetto, 
2006, p.21-22). 

Com relação a esses pagamentos citados como exemplos no 
parágrafo anterior, há o entendimento do Ministério da Fazenda, no 
parecer normativo CST nº 71/73, que define que nada impede a questão 
remuneratória. Porém, a instituição imune deve remunerar os serviços 
necessários a sua manutenção, sobrevivência e funcionamento. 

Esses pagamentos não desfiguram ou prejudicam o gozo da 
imunidade, visto não serem, como já afirmado, vedados por lei. Mas é 
de se exigir, rigorosamente, que a remuneração seja paga tão somente 
como contraprestação pela realização de serviços ou execução de 
trabalhos, sem dar margem a se traduzir tal pagamento em distribuição 
de parcela ou de rendas da instituição. Assim, é importante que os 
valores de mercado sejam observados, de forma a não caracterizar a 
prática de distribuição de lucros.

E para bem reforçar esta questão, a própria Constituição da República 
diz que todo e qualquer trabalho deverá ser remunerado. Portanto, 
ainda que seja uma entidade sem fins lucrativos, todos que ali estão 
exercendo o seu papel dentro daquele fim deverão ser remunerados. 
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Do contrário, a instituição estará na contramão do que está disposto 
na Constituição da República de 1988, que é nossa lei maior, e isso 
configura infração. 

Luís Eduardo Schoueri observa que a imunidade não pode significar 
uma vantagem comercial, em clara ofensa ao Princípio da Livre 
Concorrência. Para o mesmo:

Não é porque uma entidade educacional, por sua condição de imune, 
cobra mensalidades escolares mais em conta, que se terá, de imediato, 
afastada a imunidade. Pesará a seu favor o fato de que a cobrança 
de mensalidades reduzidas abre a maior camada da população o 
acesso à educação, o que sem dúvida implica atender o desiderato 
constitucional. Se, entretanto, a cobrança de tais mensalidades força 
as instituições de educação com fins lucrativos a reduzir igualmente 
suas mensalidades, não obstante estejam elas sujeitas a imposto, 
então prevalece adequado trazer o argumento da Livre Concorrência. 
(SCHOUERI, Luís Eduardo, Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 397).

Toda pessoa jurídica deve ter resultado positivo em suas finanças, 
pois seus objetivos e atividades dependem de tal resultado para que 
o mesmo seja mais bem executado e para que possa ser expandido, 
ou, em outras palavras, para que possa haver um atendimento maior 
tanto em quantidade como em qualidade. Inclusive com relação às 
instituições de educação e assistência social, outro entendimento não 
poderia existir; afinal, seus resultados financeiros só podem ser aplicados 
em seus próprios objetivos.

Concluindo, as organizações sem fins lucrativos são organizações 
de natureza jurídica sem fins de acumulação de capital para a não 
distribuição do resultado financeiro positivo, entre seus dirigentes e, 
como bem frisado, todo o resultado financeiro deve ser revertido nas 
suas atividades e nos seus objetivos estatutários, para a perpetuação 
de seus projetos e ações no intuito de atender o maior número possível 
de pessoas que necessitem dos serviços essenciais prestados por essas 
instituições a toda coletividade onde estão inseridas. 
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Não é cabível exigirmos das entidades uma gestão técnica e 
profissional a ser realizada exclusivamente por voluntários. A dedicação 
à gestão de uma Associação ou Fundação, por pessoas que não têm 
outra fonte de sustento, deve ser remunerada. Estamos na era da 
profissionalização, e o Terceiro Setor não pode mais ser composto 
apenas por voluntários – estes prestam brilhantes serviços, mas a falta 
de remuneração impede uma dedicação exclusiva.

A realização desta remuneração, no entanto, não significa que a 
entidade está distribuindo lucros, dividendos ou qualquer parcela de 
seu patrimônio. Pagar pela contraprestação de serviços está previsto 
na própria Constituição da República, que estabelece que todo e 
qualquer trabalho será remunerado. Portanto, a entidade que remunera 
o serviço prestado por seu dirigente continuará sendo uma entidade 
sem fins lucrativos. 

E, por falar em patrimônio, nosso desafio a seguir será definir o que 
vem a ser patrimônio, renda e serviços das entidades sem fins lucrativos, 
objetivando o alcance da imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, 
da Constituição da República.
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Capítulo 4
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A 
imunidade disposta no artigo 150, VI, “c”, da Constituição 
da República, é aplicável ao patrimônio, renda e serviços 
das entidades de educação e assistência social que estejam 
relacionados com suas finalidades essenciais. Em outras 

palavras, a vedação de instituir imposto destinada à União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios alcança o patrimônio, renda e serviços 
das entidades sem fins lucrativos que atuam na área da educação e 
assistência social, atendidos os requisitos da lei.

A Constituição concedeu a imunidade a toda pessoa jurídica sem fins 
lucrativos, com atuação na área da educação ou assistência social, que 
atenda aos requisitos da lei – neste caso, Lei Complementar. Preenchidas 
estas condicionantes, a pessoa jurídica terá imunidade sobre seu patrimônio, 
renda e serviços, desde que vinculados aos seus objetivos estatutários. 

Relembrando: quando a norma constitucional concede a imunidade 
ao patrimônio, renda e serviço das entidades citadas, com a exigência já 
mencionada, está, na verdade, exigindo que seu patrimônio, que toda 
renda obtida e que os serviços prestados sejam destinados à consecução 
de seus objetivos estatutários. Feito isso, não haverá pagamento de 
imposto – deverá haver pleno gozo da imunidade. É este o desejo da 
norma constitucional.

O Código Tributário Nacional apresenta a seguinte classificação 
para os impostos:
•	 Impostos	sobre	o	comércio	exterior:	Imposto	de	Importação	(II)	e	

Imposto de Exportação (IE); 
•	 Impostos	sobre	o	patrimônio	ou	a	renda:	IR,	ITR,	IGF,	IPVA,	

ITCMD, IPTU e ITBI;
•	 Impostos	sobre	a	produção	ou	circulação:	IPI,	ICMS,	IOF	e	ISS;
•	 Impostos	extraordinários:	IEG.	

Se aplicarmos a classificação contida no Código Tributário Nacional, 
as entidades sem fins lucrativos estariam imunes ao pagamento dos 
seguintes impostos:
•	 Patrimônio:	IPVA,	ITBI,	IPTU,	ITR;	
•	 Renda:	IR
•	 Serviços:	ISS	e	o	ICMS	(sobre	serviços).
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Porém, entendemos ser indevida a cobrança por parte dos entes 
públicos do Imposto de Importação, do Imposto de Exportação, do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação, do Imposto sobre Produtos Industrializados e do 
Imposto sobre Operação Financeira. As entidades também não devem 
recolher tais impostos, pois, conforme será demonstrado, estes incidirão 
sobre seu patrimônio, renda ou serviço.

O propósito maior da imunidade é impedir que essas entidades 
paguem impostos, e também permitir que suas receitas sejam 
aplicadas totalmente em suas atividades e objetivos estatutários. 
Não é cabível de compreensão a alegação de que o pagamento de 
um imposto não alcança o patrimônio da entidade, seja ele de forma 
direta ou indireta.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que 
não se aplica a classificação infraconstitucional para o fim de restringir 
a aplicação da imunidade. Vejamos: 

IMUNIDADE NA BALANÇA…
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 
SEM FINS LUCRATIVOS. C.F., Art. 150, VI, “c”. I. - Não 
há invocar, para o fim de ser restringida a aplicação da 
imunidade, critérios de classificação dos impostos adotados 
por normas infraconstitucionais, mesmo porque não é 
adequado distinguir entre bens e patrimônio, dado que 
este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre 
perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado 
interno ou externo, integra o patrimônio da entidade 
abrangida pela imunidade. Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário 203.755 – Espírito Santo. Recorrente: 
Estado do Espírito Santo, Recorrido: Instituto de Ensino 
Superior Professor Nelson Abel de Almeida, Relator: 
ministro Carlos Velloso, Diário da Justiça, 8 nov. 1996. 
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=238952. 
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A lição de Maria Paula Farina Weidlich se dá no mesmo sentido: 

Como se viu no capítulo anterior, a interpretação correta que vem sendo 
palmilhada pela jurisprudência acerca dessa norma diz respeito, nas três 
hipóteses, à destinação que a entidade sem fins lucrativos lhes atribuir. 
De tal sorte, a imunidade será preservada sempre que o resultado do 
patrimônio, a renda e os serviços forem reinvestidos pela instituição 
em suas atividades, sendo vedada, nesse caso, a cobrança de todo e 
qualquer imposto que possa incidir sobre esse tripé. (WEIDLICH, 
Maria Paula Farina. Imunidade tributária das instituições sem fins 
lucrativos. São Paulo: MP, 2005. p. 68.)

No mesmo sentido, a lição de Sacha Calmon, quando trata das 
imunidades recíprocas:

Todavia, não se trata de imunizar apenas a incidência do imposto de 
renda, dos impostos sobre o patrimônio e dos impostos sobre serviços, 
como durante muito tempo pensou o STF e também nós. Trata-se de 
vedar a incidência de quaisquer impostos sobre a renda, o patrimônio e 
os serviços das pessoas políticas, como sempre quis Baleeiro. (COÊLHO, 
Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 11. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2010., p. 248.) 

Deste modo, e como por nós defendido, a aplicação da imunidade vai 
além: alcança todo e qualquer tributo que possa ser cobrado da entidade 
sem fins lucrativos com atuação na área da educação ou assistência social. 
Por isso, não pode ser cobrado dessas entidades qualquer imposto sobre 
sua renda, serviço e patrimônio, inclusive o ICMS na aquisição de insumos 

O propósito maior da imunidade é impedir que  
essas entidades paguem impostos, e também  

permitir que suas receitas sejam aplicadas  
totalmente em suas atividades e objetivos estatutários. 
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para sua atividade e bens que venham a compor seu patrimônio, assim 
como o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o Imposto 
sobre Produtos Industrializados e o Imposto sobre Operação Financeira. 

Filiamo-nos à corrente doutrinária que entende ser a imunidade extensiva 
a todas as atividades da entidade, desde que, claro, todos os recursos sejam 
aplicados em sua finalidade. Afinal, considerando que a entidade não possui 
finalidades lucrativas, todos os recursos oriundos das suas atividades são 
empregados na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades.

Não há dúvida na doutrina, nem na jurisprudência, de que os impostos 
listados anteriormente e classificados no Código Tributário Nacional são 
alcançados pela imunidade das entidades sem fins lucrativos.

A dúvida está, a nosso ver, em dois pontos:
1. Primeiramente, nas atividades que não são entendidas como essenciais, e;
2. Em segundo lugar, nos impostos cobrados de forma indireta, ou 

seja, nos impostos que o Código Tributário Nacional entende como 
não incidentes sobre renda, patrimônio e serviços.

Com relação ao imposto sobre serviço, especificamente, entendemos 
que este não deve ser pago, mesmo nos serviços que podem ser entendidos 
como não essenciais à finalidade da entidade, desde que sua receita seja 
empregada neste fim. Em suma, e reiterando, defendemos que todo e 
qualquer serviço prestado por uma entidade sem fins lucrativos não 
pode ser tributado, desde que a instituição aplique toda sua receita 
nas suas finalidades. Essas entidades precisam encontrar meios de 
sobrevivência financeira que não a dependência econômica do Estado, 
e, para tanto, pode e deve prestar serviços.

O Supremo Tribunal Federal entendeu que:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
“a renda obtida pelo SESC na prestação de serviços de diversão 
pública, mediante a venda de ingressos de cinema ao público em 
geral, e aproveitada em suas finalidades assistenciais, estando 
abrangida na imunidade tributária prevista no Art. 150, VI, 
“c”, da Carta República.” (AI 155.822-AgR, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, julgamento em 20-9-94, 1ª Turma, DJ de 2-6-95). 
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Merece destaque o voto do ministro Sydney Sanches no julgamento 
do RE 116.188, em que o mesmo reconheceu que: 

Se a receita, assim obtida, ficar sujeita ao ISS, estará consideravelmente 
reduzida, em detrimento dos objetivos da entidade assistencial. E o 
Poder Público acabará obtendo proveito com o exercício de uma 
atividade que a ele, na verdade, caberia, em primeiro lugar.

Parte da doutrina identifica no princípio da livre concorrência 
o único limite ao gozo da imunidade nas atividades tidas como não 
essenciais das entidades de educação e assistência social.

Novamente, nosso entendimento é de que toda atividade estará 
acobertada pela imunidade, desde que suas receitas sejam aplicadas 
nas finalidades das entidades. Neste sentido é a lição de Hugo de Brito 
Machado:

Assim, à questão de saber qual o sentido da expressão ‘rendas 
relacionadas às finalidades essenciais’, respondemos que a mesma 
abrange todas as rendas da entidade imune, desde que derivadas 
de atividade que, pelo volume e pelas circunstâncias em que é 
desenvolvida, não possa ser considerada de concorrência desleal com 
empresas sujeitas a tributação, e sejam integralmente destinadas à 
manutenção das atividades essenciais da entidade. (MACHADO, 
Hugo de Brito. Imunidade Tributária. In: Ives Gandra da Silva 
Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 93). 

VOCÊ SABIA QUE…
...as entidades sem fins lucrativos não podem exercer  atividades 
comerciais  de forma a  concorrerem com suas finalidades, 
mas podem  ter atividade meio para alcance do seu fim.

?
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No mesmo sentido, o ensinamento de Ângela Maria da Motta Pacheco:

Estão apenas excluídas da imunidade as receitas de atividades que 
poderiam causar agressão à livre concorrência, uma vez que seus 
produtos poderiam, excluída a carga tributária por preceito imunitório, 
ser vendidos a preço bem inferior ao de mercado. (PACHECO, Ângela 
Maria da Motta. Imunidade Tributária. In: Ives Gandra da Silva 
Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 397).

Kiyoshi Harada entende que:

Deve-se entender que quaisquer rendas, desde que aplicadas na 
consecução dos objetivos estatutários, são intributáveis, salvo se 
provenientes da exploração de atividade econômica implicando 
agressão ao princípio da livre concorrência, hipótese em que nem 
mesmo imunidade recíproca pode prevalecer. (arts. 150, §§3º., e 173, 
§1º. e 2º., da CF). HARADA, Kiyoshi. Imunidade Tributária. In: Ives 
Gandra da Silva Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 455).

Em nossa compreensão, consoante à doutrina recém citada, o patrimônio, 
o serviço e o conhecimento técnico da entidade devem ser aproveitados 
para a manutenção e o aprimoramento de sua atividade fim, de forma que 
esta possa ter atuação econômica, o que não desnaturaria a imunidade.

O Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Eventual renda obtida pela instituição de assistência social 
mediante cobrança de estacionamento de veículos em área 
interna da entidade, destinada ao custeio das atividades 
desta, está abrangida pela imunidade prevista no dispositivo 
sob destaque. (BRASIL. A Constituição e o Supremo. 2 ed. 
Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2009, p.1061.)  

Livro Imunidades Tributarias.indb   47 17/03/2016   20:31:17



Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima48

Dito isso, podemos nos dedicar à imunidade a ser aplicada para 
afastamento do Imposto de Importação, Imposto de Exportação, 
Imposto Sobre Produtos Industrializados e o ICMS. 

Defendemos que não há incidência de imposto sem o alcance do 
patrimônio, renda ou serviço das entidades, mesmo que de forma 
indireta. Estar-se-á impedindo a entidade de aplicar seus recursos, 
exclusivamente, em suas atividades, meio ou fim. A jurisprudência 
tem agido no sentido de efetivar a vontade do legislador constituinte, 
ou seja, para permitir às entidades que não paguem nenhum tipo de 
imposto, independentemente da classificação adotada pelo Código 
Tributário Nacional. Portanto, a imunidade tem o condão de afastar 
a incidência de todo e quaisquer impostos previstos em nosso sistema 
jurídico tributário, desde que este incida, como já referido, sobre as 
atividades meio ou fim da entidade.

Para Aliomar Baleeiro, qualquer imposto do nosso sistema tributário 
pode ser alcançado pela imunidade, desde que, por seus efeitos econômicos, 
desfalquem o patrimônio, diminuam a eficácia dos serviços ou a integral 
aplicação das rendas aos objetivos específicos daquelas entidades 
presumidamente desinteressadas, por sua própria natureza (BALEEIRO, 
Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. Atual. 
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 504). Isso 
ocorre porque os fins das instituições beneficiadas são também atribuições, 
interesses e deveres do Estado, que, pela imunidade, busca alcançar os 
efeitos da preservação, proteção e estímulo, inspiradores do constituinte. 

O Supremo Tribunal Federal entende que o Imposto de Importação 
e o Imposto sobre Produto Industrializado não incidem nas importações 
de bens que venham a compor o patrimônio da entidade ou que sejam 
insumos para as suas atividades fim. Este foi o entendimento do Tribunal 
no julgado abaixo:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA . IMPOSTO SOBRE 
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E IMPOSTO DE 
IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
IMPORTAÇÃO DE “BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE”. 
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A imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição da 
República, em favor das instituições de assistência social, 
abrange o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos 
Industrializados, que incidem sobre bens a serem utilizados 
na prestação de seus serviços específicos. Jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. Recurso não conhecido. 
(RE 243807, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira 
Turma, julgado em 15/02/2000, DJ 28-04-2000 PP-00098 
EMENT VOL-01988-08 PP-01529)

A imunidade em questão também alcança o IOF e o IR, assim 
decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

IMUNIDADE NA BALANÇA…
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. 
ENTIDADE ASSISTENCIAL. EXTENSÃO AO IMPOSTO 
SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. ART. 150, VI, C 
DA CONSTITUIÇÃO. VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO ÀS 
ATIVIDADES ESSENCIAIS. CARÁTER VINCULADO DO 
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO 
DE RAZÕES GENÉRICAS. 1. Esta Corte já definiu que a 
imunidade tributária (art. 150, VI, c da Constituição) também 
se aplica ao imposto previsto no art. 153, V, comumente 
chamado de “Imposto sobre Operações Financeiras - IOF”. 
2. Devido ao caráter plenamente vinculado da atividade 
administrativa de constituição do crédito tributário, descabe 
acolher afirmativa genérica de que o resultado da atividade que 
se tem por imune deve estar vinculado à atividade essencial 
da entidade. Necessidade de reexame de fatos e provas, 
que não podem ser meramente pressupostos. 3. Ademais, a 
manutenção de investimentos pode ser instrumento útil para 
a formação de recursos destinados às atividades filantrópicas. 
Desde que respeitados os limites da imunidade (não privilegiar 
atividade privada econômica lucrativa e não afetar a livre 
iniciativa), a imunidade tributária será aplicável ao produto 
das operações financeiras. Agravo regimental ao qual se nega 
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provimento. (RE 454753 AgR, Relator(a):  Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-
096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT 
VOL-02403-05 PP-01382)

A intenção não é abordar o ICMS neste capítulo, pois dedicaremos 
especialmente a ele um capítulo posterior, mas é possível adiantar 
que nos filiamos à corrente doutrinária de Aliomar Baleeiro, Misabel 
de Abreu Derzi, Sacha Calmon, Geraldo Ataliba e Regina Helena 
Costa, entre outros, que entendem que, quando contribuintes de 
fato, as entidades estão imunes ao pagamento do ICMS, pois são 
elas que arcam com o ônus do pagamento, sofrendo desfalque em 
seu patrimônio. Isso, por consequência, reduz sua capacidade de 
atuação, o que sem dúvida contraria a finalidade da Constituição 
da República.  

Assim, afirmamos que a imunidade não pode, nem deve, estar restrita 
à classificação de impostos contida no Código Tributário Nacional, sob 
pena de ofensa ao disposto na Constituição da República, haja vista ter 
a imunidade o propósito de preservar, proteger e estimular as ações das 
entidades sem fins lucrativos que atuam na educação e na assistência 
social. Há também o fato de que qualquer imposto, direto ou indireto, 
atingirá o patrimônio, renda ou serviço da entidade, reduzindo sua 
capacidade de atuação.

Para uma noção completa da abrangência da imunidade em questão, 
aprofundaremos a seguir o conceito de Educação contido no artigo 
150, VI, “c”, da Constituição da República.

 Isso, por consequência, reduz sua  
capacidade de atuação, o que sem dúvida  

contraria a finalidade da Constituição da República.  
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O CONCEiTO DE “EDUCAÇÃO” - ARTiGO 150, vi,  
LETRA “C”, DA CONSTiTUiÇÃO DA REPÚBLiCA

TERMOS-CHAVE: IMUNIDADE, PATRIMÔNIO,  
RENDA, SERVIÇOS, ENTIDADES DE EDUCAÇÃO. 

Capítulo 5
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A 
educação deve ser vista como meio de elevação das potencialidades 
do ser humano. Na prática, deve ter como objetivo desenvolver 
o indivíduo como um todo, nos aspectos físico, emocional, 
intelectual, entre outros. Este desenvolvimento deve se dar 

com o propósito de incluí-lo na sociedade a qual pertence.
Embora só em 2014 tenhamos nos tornado uma pátria educadora, o 

direito à educação encontra previsão constitucional desde a Constituição 
da República de 1824.

A atual Constituição da República trata do tema “Educação” de 
forma ampla nos artigos 205, 208 e 214.

Da análise desses artigos, pode-se concluir que a educação não está 
atrelada ao caráter didático em sentido estrito, ou, em outras palavras, à 
sala de aula, mas sim a todos os meios de promoção do desenvolvimento 
de cada cidadão. Por isso, entende-se que os museus, academias de letras, 
ateliers de pintura, escolas de música, fundações de apoio à pesquisa, 
entre outros, são entidades que realizam atividades de educação.

O legislador constituinte não quis deixar dúvidas sobre a relevância 
deste assunto para a consolidação de uma sociedade e, por isso, dispôs 
sobre diversos itens deste tema que poderiam ser regulados por leis 
complementares ou ordinárias.

A Constituição da República de 1988 dispôs ser a educação um direito 
social (art. 6º da CR/88), e, devido a este fato, recebeu proteção especial 
por meio da Seção I (Da Educação) do Capítulo III (Da Educação, da 
Cultura e do Desporto). Mais precisamente, o presente tema fora tratado 
entre os artigos 205 e 214 da atual Constituição da República.

O artigo 205 da atual Constituição da República dispõe que a 
educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, e que 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

IMUNIDADE NA BALANÇA…
A educação, com permissão do legislador constituinte, poderá 
ser realizada pela iniciativa pública ou privada, tendo como 
objetivos e princípios os estabelecidos nos artigos 205 e 
206, in verbis:
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006);
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais 
da educação escolar pública, nos termos de lei federal (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de 
prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

Em decorrência da relevância do tema, a Constituição da República de 
1988 prevê, em seu artigo 150, VI, Letra “c”, a imunidade dos impostos 
incidentes sobre a renda, o patrimônio e o serviço das instituições de 
educação sem fins lucrativos.

A Constituição da República de 1988 dispôs ser a educação  
um direito social (art. 6º da CR/88), e, devido a este fato,  

recebeu proteção especial por meio da Seção I (Da Educação)  
do Capítulo III (Da Educação, da Cultura e do Desporto).

Livro Imunidades Tributarias.indb   53 17/03/2016   20:31:18



Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima54

IMUNIDADE NA BALANÇA…
A norma está assim disposta:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

A norma constitucional prevê a imunidade para as entidades cujas 
atividades estejam vinculadas à educação, por ser esta um dever do 
Estado e de interesse de toda a coletividade.

A imunidade tributária, benefício aplicado às entidades sem fins 
lucrativos que atuam no ramo educacional, tem a finalidade principal 
de proteger e incentivar a promoção da educação em seu sentido mais 
amplo, pois o que deseja a norma constitucional é proteger o ensino 
de modo geral. 

CONCEITOS
Portanto, para esta finalidade, deve-se entender 
o ensino como a transferência de conhecimento 
ou informações necessárias à educação, não se 
restringindo às escolas, faculdades, universidades 
etc. Porém, a instituição educacional que deseja ter 
reconhecido o direito à imunidade constitucional 
deverá comprovar, na prática, o desenvolvimento de 
atividades aptas à promoção da cidadania em sua 
concepção plena, através de ações didáticas artísticas, 
culturais, profissionalizantes e desportivas.

As entidades de caráter didático, também conhecidas como entidades 
de ensino formal, são as que normalmente formam em nós o conceito 
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de educação. Porém, no sentido em que deve ser aplicada a norma 
constitucional, o conceito de educação vai além e também alcança os 
centros de pesquisas, as associações culturais, bibliotecas, museus, teatros 
e demais atividades correlatas, ou seja, todas aquelas que aproveitam, 
divulgam, transmitem cultura e transformam a própria educação. 

Portanto, deve-se entender que a norma constitucional, disposta 
no artigo 150, VI, letra “c”, da Constituição da República, tem por 
finalidade proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa e sua 
capacitação para pleno gozo da cidadania.

CONCEITOS
Nesse sentido, educação não possui o mesmo conceito 
de ensino, sendo que uma representa o gênero, e a 
outra representa a espécie. A educação abrange todos 
os processos pedagógicos que ocorrem no conjunto das 
relações sociais. O ensino é a relação sistematizada de 
reprodução do conhecimento socialmente produzido.

Não é crível que se restrinja o conceito de instituição de educação 
apenas ao conceito limitado da palavra escola, pois, como já dito, o ensino 
compreende uma interpretação genérica e ampla de desenvolvimento, 
transmissão de conhecimento e informação, com o claro intuito de 
capacitar e permitir o pleno desenvolvimento intelectual e social do ser 
humano, permitindo seu amplo exercício de cidadania, qualificando-o 
para uma vida digna em sociedade e independente dos favores estatais. 
Assim, a educação não se limita a um conceito formal, mas engloba, 
sobretudo, o pleno desenvolvimento do ser humano, que trabalhe 
com o corpo e a mente, possibilitando ao indivíduo uma convivência 
harmoniosa com seus pares.

Ao tratar do tema, Antônio Manoel Gonçalves, reproduzido por 
Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário Constituição e Código 
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência”, ed. Livraria do 
Advogado, 11ª ed., 2009, p. 250, comenta que:
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Instituições de educação: “A imunidade, para as instituições de 
ensino que atendem aos requisitos elencados na Lei Complementar 
(art. 14 do CTN), é abrangente, isto é, para todas as atividades de 
ensino. À evidência, todo e qualquer ensino está contemplado na 
imunidade: ciência, esporte, dança etc. Ora, ensino é transmissão 
de conhecimentos, informações ou esclarecimentos úteis ou 
indispensáveis à educação ou a um fim determinado... O aluno, ao 
ingressar na escola, vai em busca de conhecimento, de informação, 
de esclarecimento. Assim, todo e qualquer curso está incluído no 
vocábulo ‘ensino’ (ensino de português, ensino de matemática, 
ensino de danças, prática de esportes, ensino de qualquer ciência, 
arte, ofício etc).” (GONÇALVES, Antônio Manoel. A imunidade 
de sociedade de educação sem fins lucrativos, em CDTFP nº 14, 
RT, 1996, p. 114)

Este é o entendimento de Roque Antônio Carrazza:

Temos, portanto, que são alcançadas pela imunidade da alínea “c” as 
entidades que visam à formação ou à instrução das pessoas em geral 
e preenchem os requisitos do art.14 do CTN, máxime o da ausência 
de fins lucrativos. O benefício também alcança – se, evidentemente, 
preencherem os mesmos requisitos – o museu, o centro de pesquisas, 
as academias de letras, artes e ciência e outras entidades congêneres, 
que, embora não tenham objetivos estritamente didáticos, também 
contribuem para a educação. (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de 
Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2008., p.720)

Além disso, a norma não exige que as atividades educacionais 
sejam prestadas obrigatoriamente a toda a sociedade. É perfeitamente 
viável, para fins de imunidade, que os serviços estejam voltados a uma 
parte específica da coletividade, por exemplo, deficientes físicos, classe 
médica, adolescentes, entre outros.

Este entendimento encontra amparo nos julgados e, a título de 
exemplo, citamos o julgado proferido pelo c. Tribunal da Cidadania: 
“Entidade com fim cultural deve ser inserida no conceito de entidade 
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educacional.” (REsp n.º 262590/CE, 2ª T/STJ, rel.ª Min.ª Eliana 
Calmon, DJe 6/5/02), do voto do relator, colhe-se importante 
excerto, afirmando o seguinte: “Como o acórdão, entendo que não 
se pode dissociar cultura de educação, estando inseridas na expressão 
‘entidades educacionais’, as instituições culturais”. Outro não poderia 
ser o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afinal, este é o 
Tribunal da Cidadania.

IMUNIDADE NA BALANÇA…
No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais. Vejam:
APELAÇÃO CÍVEL, TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. 
TRIBUTÁRIA. FUNDAÇÃO VOLTADA À EXECUÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DA MÚSICA CORAL, EM ESPECIAL A DO 
PERÍODO RENASCENTISTA E A BRASILEIRA. ARTIGOS 
150, VI, “C”, DA CR/88 E DO 14 DO CTN. CONCEITO 
DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL AMPLO. SENTENÇA 
MANTIDA. Comprovado por laudo pericial que a autora cumpre 
os requisitos previstos no art. 14 do CTN, impõe-se reconhecer 
os efeitos imunitórios previstos no art. 150, VI, “c”, da CR/88, 
no tocante à incidência dos impostos municipais (ISS e IPTU) 
à entidade voltada para cultura, aqui compreendida como 
instituição educacional, pois não se limita a imunidade fiscal 
apenas às instituições de caráter didático, sendo contempladas 
aí todas aquelas que aproveitam a cultura de uma maneira geral, 
como é o caso em julgamento, em que a autora tem dentre os 
seus objetivos, como visto: “executar e divulgar a música coral, 
em especial a do período renascentista e a brasileira”. (TJMG; 
Apelação Cível nº 1.0024.08.244466-2/001; Comarca de Belo 
Horizonte. Apelante: Município de Belo Horizonte. Apelada: 
Fundação de Arte Madrigal Renascentista).

Um exemplo prático são os clubes esportivos, constituídos, em 
sua maioria, por meio de associações. Eles são, sem sombra de dúvida, 
sociedades civis sem fins lucrativos, e têm como objetivo o aperfeiçoamento 
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das condições morais, intelectuais e físicas de crianças, adolescentes e 
jovens, muitos deles carentes, não alcançados pelas ações sociais do Estado. 
Esses clubes estendem suas atividades a inúmeras pessoas que não fazem 
parte de seus quadros sociais, ou seja, exercem um trabalho educacional 
fundamental para a capacitação dessas pessoas ao pleno exercício da 
cidadania, fazendo jus aos benefícios da imunidade constitucional.

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Corroborando com essas colocações, citamos o seguinte julgado:
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA 
DE IPTU - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - 
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO 
CTN - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO - DESENVOLVIMENTO 
DE ATIVIDADE DESPORTIVA – APLICABILIDADE DO ART. 
150, VI, “C”, DA CF/88 - IMUNIDADE CONSTITUCIONAL 
RECONHECIDA - REFORMA DA SENTENÇA.
- Demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no 
Código Tributário Nacional, é cabível o reconhecimento da 
causa de exclusão do poder de tributar.
- O fato de a entidade cobrar mensalidades dos sócios não 
descaracteriza a imunidade tributária, desde que aplique 
os recursos auferidos na manutenção de seus objetivos 
institucionais no país, mantenham a escrituração regular e 
não distribuam lucros, como determina o art. 14 do CTN.
- A expressão educação utilizada para qualificar as associações 
deve ser utilizada como sinonímia de ensino, dentro da 
interpretação que se dá ao art. 150 da Carta Federal.

VOCÊ SABIA QUE…
...toda instituição que atua no auxílio ao Estado na execução 
dos direitos elencados no artigo 205, da Constituição da 
República, tem direito de usufruir dos benefícios da imunidade 
constitucional, pois suplanta uma atividade estatal e o faz 
com maestria.

?
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V.V CLUBE RECREATIVO - IMUNIDADE - REQUISITOS 
DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - 
INEXISTÊNCIA. A imunidade tributária prevista no art. 
150 da Constituição da República não se aplica aos clubes 
recreativos que não preencham os requisitos previstos no inciso 
VI, alínea ‹c›, deste mesmo artigo. (Desembargador Edivaldo 
George dos Santos) (TJMG; 6ª Câmara Cível; Apelação Cível 
nº 1.0024.10.113406-2/001; Comarca de Belo Horizonte; 
Apelante(s): Associação Cristã de Moços em Minas Gerais; 
Apelado(s): Fazenda Pública Município Belo Horizonte).

No campo cultural, um exemplo são as escolas de samba. 
Estas transmitem a todo o mundo a cultura brasileira. Por meio dessas 
entidades, nosso país tornou-se mundialmente conhecido. Hoje em 
dia é possível encontrar a cultura brasileira representada por escolas 
de sambas em várias localidades, até mesmo no Japão. Essas escolas 
realizam um evidente trabalho educacional, transmitindo conhecimentos 
diversos a crianças e adultos, muitas vezes permitindo que estes tenham 
no samba ou no carnaval um meio de desenvolvimento e capacitação, 
tanto pessoal quanto profissional.

A imunidade aplica-se, evidentemente, às fundações de apoio às 
universidades, sejam elas públicas ou privadas. Estas possuem atuação 
na área educacional, sendo indissociável da atividade de ensino, pesquisa 
e extensão. No que toca a Fundação de Apoio à Universidade Federal, 
o que existe é uma verdadeira demonstração da atuação da sociedade 
dedicada ao Estado, pois, mais uma vez, vemos o privado fomentando 
e apoiando a atividade educacional, em clara substituição ao Estado.

Para a aplicação da imunidade em conformidade com a vontade do 
legislador constituinte, deve-se compreender que este não fez nenhuma 
restrição à cobrança de mensalidade ou qualquer outro valor, seja de que 
natureza for, desde que toda a sua receita seja aplicada integralmente 
na manutenção e na consecução de seus objetivos estatutários, como 
abordamos no capítulo 3.

Concluindo, o principal caminho para atingir objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil é a educação. 
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Ela está entre as funções primordiais do Estado e é considerada 
como um direito subjetivo público de todos. Portanto, a educação 
é um dever não só do Estado, como da própria família; deve ser 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento intelectual, moral e social da pessoa humana, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o mercado de trabalho.

VIVENDO A EXPERIÊNCIA…
“Visitamos uma entidade para apresentação do nosso trabalho 
de assessoria e de reconhecimento judicial da imunidade contida 
nos dispositivos constitucionais. No decorrer da reunião, o 
gestor da entidade nos disse que a mesma não se enquadraria no 
disposto no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República, 
pois sua atividade seria de meio ambiente. O entendimento 
do gestor nos deixou um pouco curiosos, pois quase todas 
as atividades desenvolvidas pela entidade, e a nós relatadas 
por ele em reunião, nos davam a certeza de que se tratava 
de uma entidade de cunho educacional. Percebemos que ele 
não tinha esta visão, pois, em seu entendimento, a atividade 
de cunho educacional que tem o direito à imunidade seria a 
atividade voltada para a “sala de aula”. Diante deste saudável 
impasse, solicitamos o estatuto da entidade para análise. 

VOCÊ SABIA QUE…
… com o propósito de alcançar o objetivo do legislador 
constituinte, deve ser aplicada uma interpretação extensiva 
ao conceito de “educação”, insculpida no artigo 150, VI, “c”, 
da Constituição da República, devendo ser entendida como 
atividade de natureza educacional as atividades culturais, 
de ciência, dança, entre outras. Afinal, a finalidade da 
norma é permitir o acesso da maior parte da sociedade à 
educação, conforme se extrai do artigo 23, V da Constituição 
da República.

?
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Para nossa surpresa, embora já esperássemos algum objetivo 
relacionado à educação, o estatuto trazia de forma bem 
clara e expressa que dentre os objetivos da entidade estava 
a educação ambiental. Analisamos quais ações poderiam ser 
desenvolvidas pela instituição e, mais uma vez, encontramos 
a educação. Ao fim, expusemos nosso entendimento ao gestor 
daquela entidade e este compreendeu o conceito de educação 
previsto na Constituição para fins da imunidade, iniciando a 
parceria conosco para obtermos, em juízo, o reconhecimento 
ao seu direito à imunidade”.

E assim como se faz necessário o conceito de “educação” frente ao 
objetivo de delimitar o alcance da imunidade prevista na Constituição da 
República, é também importante entender a extensão dada ao conceito 
de “assistência social”, para o mesmo fim. É o que faremos a seguir.
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O CONCEiTO DE “ASSiSTÊNCiA SOCiAL” - ARTiGO 150, 
vi, LETRA “C”, DA CONSTiTUiÇÃO DA REPÚBLiCA

TERMOS-CHAVE: IMUNIDADE, PATRIMÔNIO, RENDA,  
SERVIÇOS, ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

Capítulo 6
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A 
Constituição de 1988 inovou ao prever o direito de todos 
os cidadãos à assistência social prestada pelo Estado e/
ou particulares. Antes desta Constituição havia somente 
uma previsão de atendimento assistencialista a um público 

selecionado, tais como indigentes, desvalidos, filhos de pais em 
condição de miséria, aqueles inaptos ao trabalho, entre outros. Vê-se 
que a política assistencialista em nosso país faz parte da história, e os 
estragos causados à sociedade por conta dessa política, em muitos casos, 
estão aí para todos verem. É a prática nociva de dar o peixe, mas não 
ensinar a pescar. A assistência social não recebia a devida e merecida 
atenção. Cremos ser esta uma das causas para termos alcançado um 
nível altíssimo de pobreza em nossa sociedade.

Somente nos debates que antecederam a instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte, na década de 1980, levantou-se a bandeira da 
assistência social como direito de todos e, em especial, um dever do 
Estado. Defendeu-se, na época, sua inclusão como política integrante da 
seguridade social, ao lado da previdência social e da saúde. Tal fato se 
deu muito em razão da situação de pobreza e miséria de grande parte 
da população brasileira, quando foi promulgada a atual Constituição. 

Diante deste cenário foi promulgada a Constituição da República 
de 1988, constituição que, pela primeira vez, dispôs ser objetivo do 
Estado uma sociedade igual e justa, elegendo os direitos sociais como 
meio de se alcançar este objetivo, e reconhecendo a assistência social 
como desses direitos.

Por isso, a Constituição da República de 1988 é reconhecidamente 
um divisor de águas no campo dos direitos sociais. Tal fato se afirma 
mediante a simples leitura de seu preâmbulo, que expressa ser a mesma 
destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais como um de seus 
valores supremos:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
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o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL.” (Constituição da República Federativa do 
Brasil, 1988, Preâmbulo)

Embora o entendimento predominante na doutrina jurídica e o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgado 
da ADI no. 2.076/AC, seja de que o preâmbulo da Constituição da 
República não possui força de lei, o mesmo deverá ser sua linha mestra 
interpretativa, já que se constitui em um documento de intenções da 
Constituição da República, em “uma certidão de origem e legitimidade 
do novo texto e uma proclamação de princípios, demonstrando a ruptura 
com o ordenamento constitucional anterior e o surgimento jurídico de 
um novo Estado”. (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 
19ª ed. SP: Atlas, 2006, p. 15)

Com essas considerações, podemos iniciar o processo de definição 
e compreensão do conceito de entidade de assistência social contido 
no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República.

Pela primeira vez, um capítulo foi destinado aos direitos sociais, e 
estabeleceu-se um sistema de proteção social por meio da seguridade 
social. Devido à relevância atribuída à assistência social, o legislador, 
inteligentemente, entendeu que esta poderia também ser realizada por 
entidades privadas.

Não resta dúvida de que as entidades que atuam na área de 
assistência social – uma área tão carente – trabalham para realizar uma 
função do Estado. Conhecendo como as mesmas atuam, não se pode 
admitir que se diga que elas complementam uma atividade do Estado, 
uma vez que o Estado não executa as ações necessárias para suprir a 
demanda da população. Na maioria das vezes, este transmite a totalidade 
deste encargo às instituições. Em outras palavras, o Estado se mostra 
com essa atitude inoperante no que diz respeito ao atendimento da 
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população que necessita da área social. Preferimos dizer, então, que o 
Estado, sim, é quem complementa as atividades desempenhadas pelas 
entidades privadas. 

Embora o artigo 150 da Constituição da República não traga uma 
definição do conceito de assistência social, esta deve ser alcançada 
por meio da interpretação de outros artigos da própria Carta Magna. 
Tal interpretação deverá ser feita de forma extensiva, permitindo 
o alcance dos anseios do legislador constituinte, que, sem sombras 
de dúvidas, foi o de permitir ao maior número de entidades sem 
fins lucrativos uma atuação qualitativa e quantitativa na área da 
assistência social.

Nesse sentido, o entendimento é o de que essas entidades atuam 
na implementação dos direitos sociais dispostos no artigo 6º e do 
disposto no artigo 203, ambos da Constituição da República, além 
de possibilitarem o alcance da dignidade da pessoa humana, direito 
fundamental a todos da sociedade, cujo respaldo é oriundo do artigo 
1º, da Constituição da República, in verbis: 

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Art.1° da CF: “A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: (...) III – a dignidade da pessoa humana”.

Com o propósito de atrair o cidadão para que se dedicasse às 
causas assistenciais, o Estado contemplou as entidades assistenciais, 
assim como fez com as educacionais, com o benefício da imunidade. 
Isso se deu porque essas entidades atuam em prol da sociedade, 
exercendo função estatal, ou seja, executando as ações do Estado 
no atendimento das demandas sociais de toda uma população, 
majoritariamente carente.

Para que se tenha uma melhor definição do conceito de assistência 
social, em especial, iniciamos nossa leitura pelo artigo 6º, da Constituição 
da República, in verbis:
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

Diante deste cenário, entende-se que toda e qualquer entidade sem 
fins lucrativos cujo objetivo seja o de desenvolver ações voltadas para 
as áreas de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, 
segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e 
a assistência dos desamparados, enquadra-se como uma entidade de 
assistência social para os fins do disposto no artigo 150, VI, “c”, da 
Constituição da República.

A título de exemplo, pode-se considerar como entidade de assistência 
social aquelas que possuem como objetivo a capacitação de jovens para 
o mercado de trabalho. Em nossa sociedade, há diversas instituições 
que promovem educação para adolescentes e jovens, como meio de 
colocação ou recolocação destes no mercado de trabalho.  Da mesma 
forma acontece com as entidades voltadas para a área da saúde. 
A atuação neste setor está extremamente vinculada à assistência social, 
afinal, para o exercício de uma vida digna, é necessário o acesso a 
atendimento e tratamento na área da saúde. Pode-se mencionar também 
as organizações que desenvolvem atividades na área de lazer, em sua 
maioria clubes esportivos, que concedem à grande parte da sociedade 
acesso ao lazer, muitas vezes por meio de escolas de esportes, arte, dança 
e música. Vê-se que, neste ponto, as atividades de assistência social e 
educação se confundem. No entanto, o intérprete da norma deve se ater 
à vontade do legislador constituinte, que, sem dúvida, visava permitir 
que essas entidades executassem um maior número de atendimentos, 
com mais qualidade.

Na atual Constituição da República, a assistência social passou 
a integrar a seguridade social juntamente com os direitos à saúde e 
à previdência social, deixando para trás seu caráter subsidiário, de 
política complementar: 
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos: 
I – universalidade da cobertura e do atendimento; 
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 
populações urbanas e rurais; 
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 
e serviços; 
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V – equidade na forma de participação no custeio; 
VI – diversidade da base de financiamento; 
VII – caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados.” (CRFB, 1988)

A atual Constituição criou um sistema de proteção social com duas 
vertentes, sendo uma contributiva e outra não contributiva. A primeira 
é voltada àqueles que contribuem para a previdência social, e a segunda 
para todos os cidadãos que necessitam dela, independentemente de 
contribuírem ou não. Esta segunda vertente vincula os direitos sociais 
à assistência social, face ao disposto no artigo 203 da Constituição da 
República, in verbis:

Com o propósito de atrair o cidadão para que se dedicasse 
às causas assistenciais, o Estado contemplou as entidades 
assistenciais, assim como fez com as educacionais, com o 
benefício da imunidade. Isso se deu porque essas entidades 

atuam em prol da sociedade, exercendo função estatal, ou seja, 
executando as ações do Estado no atendimento das demandas 

sociais de toda uma população, majoritariamente carente.
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos:
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Caso a entidade tenha como finalidade estatutária a implementação 
de ações para o alcance de qualquer um dos fins listados nos artigos 
acima – 6º e 203 –, entendemos que esta se enquadra como entidade 
de assistência social para os fins do disposto no artigo 150, VI, “c”, da 
Constituição da República.

A Lei 8.742/93, em seu artigo 1º, apresenta o seguinte conceito 
para assistência social, in verbis:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Art. 1º. [...] direito do cidadão e dever do Estado, é política 
de Seguridade Social não-contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 
às necessidades básicas.

Há duas questões que precisam ser mais bem compreendidas pelos 
aplicadores do direito: a primeira é a gratuidade dos serviços prestados 
por essas entidades, e a segunda, a generalidade de seus atendimentos.

Não há no dispositivo constitucional nenhuma obrigação 
de que os serviços prestados pelas entidades sem fins lucrativos 
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com atuação na área de assistência social devam ser gratuitos. 
Como explanado, para nós não há obrigação de que sejam gratuitos, 
até mesmo pelo fato de que essas instituições necessitam de 
recursos para sua manutenção e, consequentemente, a consecução 
de seus fins estatutários. Exigir que tais atividades sejam gratuitas 
é requerer que tais instituições dependam de recursos do Estado 
ou de doações da sociedade, quando ainda não há uma sociedade 
que compreenda e entenda a atuação das entidades que compõem 
o Terceiro Setor. Diante deste cenário, exigir que essas entidades 
sobrevivam de doações é forçar o fim de suas atividades e insistir 
em um modelo arcaico. Da mesma forma, isso significa forçar a 
dependência delas dos recursos estatais. Poucos gestores públicos 
compreendem a relevância dessas entidades para a sociedade que 
governam. Por isso, muitas vezes fazem com que elas se tornem 
verdadeiras pedintes de recursos para realizarem as ações que o 
próprio Estado deveria implementar. 

Sobre esta questão, serve a lição de Roque Antônio Carrazza:

A instituição assistencial sem fins lucrativos não perde tal 
característica — e, por via de consequência, o direito à imunidade — 
ainda que se dedique a atividades remuneradas, capazes de prover-
lhe os recursos necessários à sua mantença e de seus programas 
desinteressados. (...) Desnecessário, pois, que a instituição assistencial 
nada cobre por seus serviços (até porque, quando tal se dá, 
nenhum imposto haverá a pagar, por ausência de base de cálculo). 
Tampouco que tal cobrança apenas baste para afastar o déficit, 
vale dizer, para manter o equilíbrio de suas contas. É suficiente 
que seus administradores, membros ou gestores não participem de 
eventuais resultados econômicos positivos. (CARRAZZA, Roque 
Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: 
Malheiros, 2008.)

No que toca a generalidade, entende-se que esta é dispensada para 
o gozo da imunidade por parte das entidades de assistência social. 
Em outras palavras, não há que se exigir dessas instituições que atuem 
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de portas abertas a todo e qualquer cidadão que queira usufruir seus 
serviços. A exigência a ser feita, em nosso entendimento, é de que o 
serviço ou atendimento das entidades seja destinado de forma impessoal, 
e que haja um critério técnico para apontar o cidadão que possa ser 
atendido por determinada entidade.

Não há previsão legal de que os serviços prestados pelas instituições 
sejam generalizados, ou seja, ofertados a todo e qualquer cidadão. 
Esta interpretação, além de carente de amparo legal, restringe, de forma 
desarrazoada e ilegal, o alcance e a finalidade da norma imunizante 
constitucional, que traz como únicas exigências para o direito à 
imunidade que a entidade tenha atuação na área de assistência social 
e que seja sem fins lucrativos.

O fato de buscar o atendimento de um público específico não pode 
ser argumento contrário ao gozo da imunidade prevista na Constituição 
da República, por dois motivos importantes: primeiramente, pelo 
fato de que, ao atuar com um público-alvo específico, a entidade 
tem condições de se aprofundar na necessidade deste público, 

VOCÊ SABIA QUE…
… Somente do Estado se pode exigir uma atuação generalizada, 
pois este deve agir em prol de todos. Porém, da entidade 
privada que atua auxiliando o Estado não é justo que se faça 
a mesma exigência, pois a atuação desta não decorre de uma 
obrigação legal, mas sim da vontade de seus instituidores. 
Por isso, essas entidades podem exercer suas atividades de 
forma setorizada, voltadas para um público-alvo específico, 
e mesmo assim estarão prestando auxílio ao Estado no seu 
dever de prover assistência social ao cidadão. Um exemplo 
de atendimento de natureza assistencial e específico é 
o prestado pela APAE em todo o país. Esta reconhecida 
entidade tem como público-alvo as pessoas portadoras de 
deficiência intelectual, e todavia atua auxiliando o Estado 
na prestação de assistência social.

?
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proporcionando atendimento especializado como meio de alcançar 
os fins a que se destina com excelência. Em segundo lugar, por não 
haver disposição Constitucional determinando que o atendimento 
seja feito à todos da sociedade.

O Supremo Tribunal Federal tem interpretação favorável à 
ampliação do conceito de assistência social, conforme se apura no 
julgamento da ADI nº2028, em que, por unanimidade e com eficácia 
ex nunc e erga omnes, fora determinada a suspensão da eficácia 
de dispositivos da Lei 9.732/98, sob o argumento de que deve ser 
atribuído ao conceito de assistência sentido mais lato do que está 
previsto no art.203 da Constituição Federal. Deveria abranger 
as áreas de educação e saúde, que a lei impugnada na ADI 2028 
(9.732/98) tentara excluir e, ainda, pelo fato de considerar que, para 
que a instituição pudesse ser definida como entidade de assistência 
social, seria necessário “assegurar os meios de vida aos carentes”, 
em outras palavras, “dar apoio, no sentido de assegurar os meios 
de vida a quem necessite, na medida dos recursos disponíveis”, 
sem, entretanto, exigir filantropia, nos termos do que pretendiam 
os dispositivos da Lei 9.732/98.

É o que se defere do trecho de sua ementa:

Preliminar de mérito que se ultrapassa porque o conceito mais lato 
de assistência social — que é admitido pela Constituição — é o que 
parece deva ser adotado para a caracterização da assistência prestada 
por entidades beneficentes, tendo em vista o cunho nitidamente social 
da Carta Magna.

Exigir que tais atividades sejam gratuitas é requerer que tais 
instituições dependam de recursos do Estado ou de doações da 

sociedade, quando ainda não há uma sociedade que compreenda 
e entenda a atuação das entidades que compõem o Terceiro Setor.
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Em seu voto, o e. Relator ministro Moreira Alves destacou a falta de 
razoabilidade tanto de se excluir do conceito de assistência as entidades 
de educação e de saúde, bem como de exigir filantropia das mesmas, 
como pretendeu a Lei 9.732/98, cujos preceitos tiveram sua eficácia 
suspensa naquela ação de controle concentrado:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
“Do exame sistemático da Constituição, verifica-se que 
a seção relativa à Assistência Social, pois, além de não se 
referir a carentes em geral, mas apenas à família, crianças, 
adolescentes, velhos e portadores de deficiência sem sequer 
exigir de todos estes que sejam carentes, preceitua, em seu 
artigo 203, que ela se fará independentemente de contribuição 
à seguridade social, a indicar que será gratuita, o que só 
se compatibilizará com o disposto no parágrafo único do 
artigo 149 — que permite que os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios instituam contribuição cobrada de seus 
servidores para o custeio, em benefício destes, de sistemas de 
previdência e assistência social — de se entender que, para a 
Constituição, o conceito de assistência social é mais amplo 
não só do doutrinário, mas também do adotado pelo artigo 
203 para a disciplina específica prevista nele e no disposto 
que se lhe segue.” 

CONCEITOS
Em suma, podemos definir como entidade de assistência 
social toda instituição sem fins lucrativos que tenha 
como objetivo o atendimento das necessidades básicas 
do ser humano, permitindo a este o gozo da cidadania, 
por meio do alcance dos direitos sociais listados no 
artigo 6º, da Constituição da República, podendo ser 
remunerada pela sua prestação de serviços por quem 
tem condições de realizar o pagamento, para que possa 
prestar seus serviços de forma gratuita a quem não tem 
condições de pagar. 
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VIVENDO A EXPERIÊNCIA…
...“Em nossas andanças por este país, deparamo-nos inúmeras 
vezes com entidades que fazem o brilhante trabalho de capacitação 
e colocação de adolescentes e jovens hipossuficientes no 
mercado de trabalho. O cidadão é hipossuficiente quando faz 
jus ao benefício assistencial nos termos da lei. Ao visitá-las, 
apresentamos nosso trabalho e afirmamos que a atuação delas 
se enquadra na área assistencial. Muitas vezes temos a sensação 
de que os gestores dessas instituições são pegos de surpresa por 
esta afirmação, pois, em regra, paira uma noção restrita do que 
seria assistência social. Os gestores de empresas às quais tais 
jovem são direcionados também não sabem que a entidade que 
colocou aquele jovem em suas dependências é sem fins lucrativos, 
nem percebem os reflexos sociais de suas ações. Por isso, 
palestras, mesas redondas, fóruns, consultorias, assessorias e 
um trabalho de articulação que envolve o conhecimento do 
direito da imunidade tributária para o Terceiro Setor é de suma 
importância no contexto da nossa sociedade”.

Após entendermos quais entidades possuem direito à imunidade, 
devemos esclarecer quais são os requisitos necessários para o gozo 
da mesma. O que a legislação estabelece sobre isso e outras questões 
relacionadas à regulamentação da imunidade serão elucidadas no 
próximo capítulo.
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Capítulo 7
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N
este capítulo, aprofundaremos a abordagem na ciência 
do direito, com o propósito de elucidar as divergências 
apresentadas no campo prático para o acesso das entidades 
ao direito constitucional da imunidade. Para tanto, 

teremos de abordar com mais detalhes e profundidade as legislações 
aplicadas ao caso.

A imunidade expressa no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da 
República, destinada às entidades sem fins lucrativos de educação e 
assistência social, entre outras, deverá atender aos requisitos da lei.

O acima citado, combinado com o §4º, do mesmo artigo, dispõe 
que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços das entidades 
sem fins lucrativos com atuação nas áreas de educação e assistência 
social, atendidos os requisitos da lei. 

A imunidade citada anteriormente está disposta no Título VI — 
Da Tributação e do Orçamento, Capítulo I — Do Sistema Tributário 
Nacional, Seção II — Das Limitações do Poder de Tributar.

Antes de mais nada, deve-se conceituar com brevidade o que é uma 
lei complementar e o que é uma lei ordinária. 

CONCEITOS
LEI COMPLEMENTAR: Tem a função de complementar 
algum dispositivo constitucional; tem matéria própria, 
não pode discorrer sobre qualquer tema, somente os 
previstos em sede constitucional; tem fórum qualificado, 
pois exige-se maioria absoluta para que seja aprovada.
LEI ORDINÁRIA: Espécie normativa empregada nas 
matérias que não foram reservadas à lei complementar, 
ao decreto legislativo e às resoluções. Por isso, pode-se 
dizer que seu campo de atuação é residual. Será aprovada 
por maioria simples.

Como já colocado, a imunidade é uma limitação ao poder de tributar 
e, como tal, deve ser regulamentada por meio de lei complementar, 
conforme dispõe o artigo 146 da Constituição da República, in verbis:
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
Art. 146. Cabe à lei complementar:
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.

Entretanto, mesmo com a vigência dos dispositivos já citados, alguns 
geraram dúvidas quanto à regulamentação da imunidade, tendo a ousadia 
de defender que a imunidade deveria ser regulamentada por lei ordinária.

A título de exemplo citamos a Lei 9.532/97, que alterou dispositivos 
da legislação tributária. Em seus artigos 12 a 14, a citada Lei dispõe sobre 
a imunidade do art. 150, VI, “c”, da Constituição da República. Em alguns 
pontos, a lei em comento apenas regula o que se entende por entidade de 
educação e assistência social; em outros, ousa regular a aplicação da imunidade 
constitucional às entidades sem fins lucrativos de educação e assistência social.

Merece destaque a sabedoria do legislador constituinte ao exigir lei 
complementar para regular as limitações ao poder de tributar. A relevância 
desta exigência ganha corpo ao se constatar a insistência com a qual o 
legislador ordinário, por meio de leis e atos normativos, busca atender 
objetivos meramente arrecadatórios, afastando a imunidade das entidades 
sem fins lucrativos. Com isso, elas se tornam incapazes de colaborar com o 
Estado no desempenho de inúmeras ações de interesse de toda a coletividade, 
ações estas que o próprio Estado não tem condições de executar e, mesmo 
assim, tenta inviabilizar a existência dessas importantes instituições. 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS nº 22.192-9-
DF, reconheceu ser necessário apenas o preenchimento das condições 
previstas no art. 14º do Código Tributário Nacional para o gozo da 
imunidade de impostos de que trata o art. 150, VI, “c” da Constituição 
da República, por serem tais condições compatíveis com a finalidade para 
quais ambas as desonerações foram concebidas pelo legislador supremo.

O mesmo Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento 
exposto no julgamento da ADI 1802, expressando o entendimento 
de que cabe à Lei Complementar, em obediência ao artigo 146, II, da 
Constituição da República, regular matéria atrelada à limitação ao 
poder de tributar, e de que cabe à Lei Ordinária regular apenas o que 
pode ser entendido como entidade sem fins lucrativos de educação e 
assistência social. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
“EMENTA: II. Imunidade tributária (CF, art. 150, VI, c, e 146, 
II): “instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei”: delimitação dos 
âmbitos da matéria reservada, no ponto, à intermediação da 
Lei Complementar e da Lei Ordinária: análise, a partir daí, 
dos preceitos impugnados (L. 9.532/97, arts. 12 a 14): cautelar 
parcialmente deferida. Conforme precedente no STF (RE 93.770, 
Muñoz, RTJ 102/304) e na linha da melhor doutrina, o que a 
Constituição remete à lei ordinária, no tocante a imunidade 
tributária considerada, é a fixação de normas sobre a constituição 
e o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune; 
não o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, quando 
suscetíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à lei 
complementar. 2. À luz desse critério distintivo, parece ficarem 
incólumes à eiva da inconstitucionalidade formal arguida os arts. 
12 e §§ 2º (salvo a alínea f) e 3º, assim como o parágrafo único 
do art. 13; ao contrário, é densa a plausibilidade da alegação 
de invalidez dos arts. 12, § 2º, f; 13, caput, e 14 e, finalmente, 
se afigura chapada a inconstitucionalidade não só formal, 
mas também material do § 1º do art. 12, da lei questionada”. 
(ADI-MC 1802 / DF MEDIDA CAUTELAR EM ADIN,  Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE,  Tribunal Pleno, DJ 13-02-2004)

O Superior Tribunal de Justiça também se manifesta neste sentido, 
ou seja, de que as limitações constitucionais ao poder de tributar só 
podem ser reguladas por Lei complementar. Assim:

A título de exemplo citamos a Lei 9.532/97, que alterou 
dispositivos da legislação tributária. Em seus artigos 12 a 14, a 

citada Lei dispõe sobre a imunidade do art. 150, VI, “c”, da CF/88. 
Em alguns pontos, a lei em comento apenas regula o que se 

entende por entidade de educação e assistência social; em outros, 
ousa regular a aplicação da imunidade constitucional às entidades 

sem fins lucrativos de educação e assistência social.
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ARTS. 
146, INC. II E 195, § 7º, DA C.F. LEI N. 8112/91, ART. 55. 
ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS. EFEITO EX TUNC 
DA DECRETAÇÃO DE QUE DE UTILIDADE PÚBLICA 
FEDERAL RECONHECIDO. As limitações constitucionais 
ao poder de tributar podem ser reguladas apenas por meio de 
Lei Complementar, ex vi do art. 146, inc. II, da Lei Maior, que 
assim dispõe, de forma expressa. O art. 55 da Lei 8.212/91, 
uma lei ordinária, não tem, portanto, poder normativo 
para operar restrições no tocante a imunidade concedida 
pela Carta da República, exercitando papel meramente 
procedimental quanto ao reconhecimento de um direito 
preexistente. A instituição de assistência social, para fins de 
alcançar o direito oferecido pelo art. 195, § 7º, da Constituição 
da República, tem de observar os pressupostos elencados 
no art. 14 da Norma Complementar Tributária. Nada mais. 
Ou, sob ótica distinta, tem direito à imunidade tributária, no 
momento em que perfaz o caminho das exigências previstas 
no Código Tributário Nacional. Com efeito, o certificar da 
instituição como de fins filantrópicos e o seu decretar como de 
utilidade pública federal tem eficácia meramente declaratória 
e, portanto, operam efeitos ex tunc, haja vista a declaração 
dizer, sempre, respeito a situações preexistentes ou fatos 
passados, motivo porque revolve ao momento constitutivo 
da realidade jurídica ensejadora da imunidade. Não tendo 
os pressupostos revelados pelo art. 55 da Lei n. 8212/91 
a característica de conferir novo status à entidade de fins 
filantrópicos, senão de evidenciá-los, em tempo posterior, não 
há que se falar em existência de crédito tributário oriundo 
do não pagamento de contribuição patronal, por instituição 
que lhe é imune, sendo devida, pois, a Certidão Negativa de 
Débito solicitada. A entidade considerada de fins filantrópicos 
não está sujeita ao pagamento de imposto não somente a 
partir do requerimento, mas, uma vez reconhecida como tal, 
desde a sua criação. Recurso especial não conhecido. Acórdão 
regional mantido. (STJ, Relator: ministro PAULO MEDINA, 
Data de Julgamento: 08/10/2002, T2 - SEGUNDA TURMA) 
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Dito isso, o Código Tributário Nacional é a Lei Complementar apta 
a regular as limitações ao poder de tributar disposta no artigo 150, VI, 
“c”, da Constituição da República.

Em suma, por ser a imunidade uma limitação constitucional, sua 
regulamentação deverá ocorrer por meio de Lei Complementar. Então, 
é correto afirmar que são inconstitucionais quaisquer restrições à 
imunidade criada por Lei Ordinária.

Geraldo Ataliba assim manifestou: 

Não ficou nada de importante para a Lei Ordinária, para o legislador 
de um modo geral, inclusive para a legislação complementar. Ora, da 
conjugação dessas duas características do nosso sistema, rigidez e 
caráter exaustivo, resulta que a campo, a matéria que sobre para 
normas complementares da Constituição, em matéria tributária, é 
um campo restritíssimo, difícil de encontrar o que é matéria para 
norma geral. Não sobra quase nada de matéria para norma geral de 
direito tributário. (ATALIBA apud ICHIHARA, Yoshiaki. Imunidades 
tributárias. São Paulo: Atlas, 2000. p. 101-102. )

Aires F. Barreto e Paulo Ayres Barreto afirmam que: 

O legislador constitucional, ao conferir à lei complementar a função 
de regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, buscou 
manter a coerência da ordem jurídica e a eficácia do seu comando, 
evitando abusos que pudessem restringir o gozo da imunidade. 
(BARRETO, Aires F.; BARRETO, Paulo Ayres. Imunidades tributárias: 
limitações constitucionais ao poder de tributar. São Paulo: Dialética, 
1999. p. 30-31.) 

De outro modo não poderia ser, afinal, se coubesse ao legislador 
ordinário regulamentar a limitação ao poder de tributar, poderíamos 
ter uma Lei em cada município brasileiro – certamente, todas 
restringindo o gozo da imunidade, afinal, a sede arrecadatória 
seria maior do que a percepção da relevância das entidades que 
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compõem o Terceiro Setor para toda a sociedade. Se assim o fosse, 
teríamos frustrada a vontade do legislador constituinte, e isto é 
uma certeza.

CONCEITOS
O legislador constituinte atua quando convocado para a 
elaboração de um novo texto constitucional. Em nosso 
país, sua última atuação se deu na redação da atual 
Constituição, promulgada no ano de 1988. O legislador 
ordinário é o que elabora o ordenamento jurídico 
infraconstitucional, as leis e demais atos normativos 
que identificamos no dia a dia.

O propósito da regra contida no artigo 146, II, da Constituição da 
República, é evitar o caos. Como dito, evitar que normas de mesma 
hierarquia, mas de entes diversos – União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios – tratem do mesmo tema, porém, de forma diversa, 
impedindo o pleno gozo da imunidade constitucional.

Sacha Calmon expõe que:

A regra imunitória é, todavia, not self-enforcing ou not self-executing, 
como dizem os saxões, ou ainda, não bastante em si, como diria Pontes 
de Miranda. Vale dizer, o dispositivo não é autoaplicável e carece 
de acréscimo normativo, pois a Constituição condiciona o gozo da 
imunidade a que sejam observados os requisitos da lei.
Que lei?
Evidentemente, a lei complementar da Constituição. (COELHO, 
Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. p. 300)

E continua o Doutor Sacha Calmon:

Não é e nem poderia ser lei ordinária. A uma, porque a imunidade, 
restrição ao poder de tributar da União, dos Estados e dos Municípios, 
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ficaria à mercê da vontade dos próprios destinatários da restrição, 
se lhes fosse dado regulá-la pela lei ordinária. Seria transferir ao 
legislador ordinário das ordens parciais poder permanente de emenda 
à Constituição. Sim, porque na medida em que por lei ordinária 
pudessem variar as condições para a fruição da imunidade, poderiam 
até mesmo frustrá-la. Assistiríamos ao absurdo de ver um valor posto 
numa Constituição rígida, para garantir certas categorias de pessoas 
contra a tributação, vir a ser manipulado, justamente, por aqueles 
a quem se proíbe o poder de tributá-las [...]. As duas, porque seria 
admitir duas fórmulas constitucionais para operar uma só matéria, a 
regulamentação das limitações ao poder de tributar. Haveria antinomia 
entre o artigo 146, II, que prevê lei complementar para o trato da 
espécie, e o art. 150, VI, “c”, prevendo apenas lei ordinária para a 
regulamentação de uma limitação específica ao poder de tributar. 
(COELHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 
1998: sistema tributário. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 349.)

A lição de Edison Carlos Fernandes nos ensina que:

Por um simples exercício de silogismo chegamos à conclusão de que a 
lei referida no art. 150, VI, c, é Lei Complementar: Lei Complementar 
deve regular as limitações ao poder de tributar. A imunidade é uma 
limitação ao poder de tributar. Logo, Lei Complementar deve regular 
a imunidade (FERNANDES, Edison Carlos. Imunidade tributária. In: 
Idem, ibidem, p. 564).

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu Capítulo II – Limitações 
da Competência Tributária, Seção I, Disposições Gerais, dispõe que:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
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trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados 
na Seção II deste capítulo.

O artigo recém citado nos remete à Seção II do mesmo capítulo. 
Nesta Seção, o artigo 14 apresenta os requisitos que devem ser 
cumpridos pelas entidades em estudo para o pleno gozo da imunidade 
constitucional. Na íntegra, o artigo citado:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
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; (Redação dada pela Lcp 
nº 104, de 2001)
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.
§ 2º Os serviços a que se refere à alínea c, do inciso IV, do 
artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com 
os objetivos institucionais das entidades de que tratam este 
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Sabe-se que os requisitos para o gozo da imunidade são os previstos 
no artigo 14 do CTN. No entanto, vale destacar que esta imunidade é 
destinada para as entidades sem fins lucrativos, conforme estabelecido 
pelo texto constitucional. 

Como se não bastasse que as entidades sejam sem fins lucrativos, 
faz-se necessário atender os requisitos elencados no artigo 14, já citado.
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Antes de adentrarmos aos requisitos já citados, vamos nos ater ao 
disposto mencionado no § 1º. 

A Fazenda Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, pode 
fiscalizar a entidade. Encontrando algum indício de descumprimento 
dos requisitos listados no artigo 14, do CTN, a Fazenda pode suspender 
a imunidade dentro do exercício fiscal analisado e, com a abertura de 
um procedimento administrativo, deve permitir à entidade fiscalizada 
o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.

No tocante ao parágrafo 2º, entendemos como finalidade essencial 
toda aquela que esteja prevista no estatuto da entidade e fonte de receita 
para o cumprimento de seus objetivos. 

A Doutora Regina Helena Costa nos ensina que finalidades 
essenciais são:

Objetivos inerentes à própria natureza da entidade, onde, no caso 
das instituições de educação é o acesso à cultura e à educação; e 
no caso das instituições de assistência social é a prestação dessa 
assistência nas suas mais diversas modalidades (médica, hospitalar, 
odontológica, jurídica etc). (COSTA, Regina Helena. Imunidades 
Tributárias: Teoria e Análise da Jurisprudência do STF. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p.184) 

VOCÊ SABIA QUE…
...O parágrafo em questão dispõe que a autoridade competente 
pode suspender o gozo da imunidade em caso de descumprimento 
dos requisitos elencados no artigo 14. Não há que se falar em 
perda da imunidade. As entidades sem fins lucrativos com 
direito ao gozo da imunidade não perdem o seu direito, pois 
este é inerente a sua personalidade jurídica. Em outras palavras, 
uma entidade sem fins lucrativos, constituída sob a forma de 
associação ou fundação, com atuação nas áreas de educação 
ou assistência social, será sempre imune.

?
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Entendemos que toda atividade que tenha como objetivo gerar 
meios de execução das finalidades das entidades fará jus à imunidade. 
Em outras palavras, se o destino das receitas da prestação de serviço e/ou 
comercialização de produtos, por parte das entidades, for a consecução 
de seus objetivos, ela fará jus à imunidade sobre rendimentos, serviços 
prestados e patrimônio.

Em nosso entendimento, a imunidade é extensiva às atividades 
secundárias desenvolvidas pelas instituições, desde que toda e qualquer 
receita seja aplicada em seus objetivos estatutários, como estamos 
sempre a enfatizar.

Ensina-nos Barreto: 

Destarte, se tais entidades têm imóveis, não é bom que eles fiquem 
ociosos. Se têm terrenos, é altamente desejável que os explorem, direta 
ou indiretamente, com estacionamentos ou qualquer outra forma. 
Se têm prédios, é bom que os aluguem, desde que fortaleçam suas 
finanças. Se têm maquinaria e pessoal especializado, que invistam 
em editoras ou que prestem serviços de variada ordem, sejam os de 
planejamento, de processamento, de impressão gráfica ou de qualquer 
outra ordem. Suas finalidades são constitucionalmente queridas. E só 
são realizáveis com recursos financeiros. E esses recursos financeiros 
não existiriam se as entidades não alugassem, não prestassem serviços, 
não auferissem receitas. Rui Barbosa já dizia: quem quer os fins, 
quer os meios. Se a Constituição quer os fins, quer as rendas que os 
tornam possíveis. Mas visível fica a necessidade de auferir receita e 
de ter sobras quando a entidade não é apenas sem fins lucrativos, 
mas é também filantrópica. Deveras, para praticarem filantropia, 
essas entidades devem ter superávit; para terem superávit, devem ter 
rendas; para terem rendas, devem, primeiramente, auferir receitas. 
E, para auferirem receitas, devem fazer aplicações financeiras, alugar 
prédios, prestar serviços. Bem por isso, cansou-se o Supremo de dizer 
que a circunstância de entidades terem rendas é — ao contrário de 
indesejável e censurável — um pressuposto natural da imunidade 
constitucional. O Supremo sempre foi realista ao reconhecer ser 
imperioso realizarem atividades lucrativas, para aumento dos 
recursos com que essas entidades suportem financeiramente suas 
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altas finalidades. O que desnatura a imunidade é a não-aplicação dos 
recursos e rendas nas suas finalidades; se provêm de alugueres, de 
aplicações, de prestação de serviços, são circunstâncias absolutamente 
irrelevantes. Neste específico caso, é possível admitir que importam 
os fins e não os meios. O que a Constituição protege são os fins 
consistentes na liberdade do exercício do culto religioso, na prestação 
de educação e no oferecimento de assistência social aos carentes e 
desvalidos. O que a Constituição veda é a distribuição de “lucros” 
(melhor seria superávits). (BARRETO, Paulo Ayres; BARRETO, Aires 
F. Imunidades Tributárias: Limitações Constitucionais ao Poder de 
Tributário. 2° Ed. São Paulo: Dialética, 2001, p.41)

Como dito, não há vedação ao exercício das atividades meio, 
tais como aluguel de imóveis, prestação de serviços, exploração de 
estacionamento, entre outros. O que se exige é que todo o recurso 
obtido com essas atividades meio seja integralmente aplicado em suas 
finalidades estatutárias.

A imunidade traçada no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da 
República é regulamentada pelo disposto no artigo 14 do Código 
tributário Nacional, em obediência ao artigo 146, II, da Carta Magna. 

O artigo 14 do Código Tributário Nacional exige o cumprimento 
de três requisitos para o gozo da imunidade:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
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.

O inciso I, citado, impede a distribuição de qualquer parcela do 
patrimônio ou renda das entidades, seja a que título for. Pode-se tirar 
alguns ensinamentos do referido dispositivo legal. Inicialmente, o fato 
de que as entidades devem ter superávit em suas atividades, ou seja, 
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a receita deve ser maior do que a despesa. Afinal, só assim a entidade 
poderá se desenvolver e permanecer ativa. Aprendemos ainda que 
não haverá nenhuma distribuição de lucro, cota, bens da entidade, a 
nenhum título. 

O inciso II, por sua vez, exige a aplicação integral das receitas 
das entidades em nosso país e na manutenção de seus objetivos. 
Não há impedimento legal de que a entidade receba recursos advindos 
do exterior; apenas deve aplicar o que recebe e produz em nosso país.

O inciso III, por fim, exige a manutenção de escrituração de receitas 
e despesas em livros capazes de garantir a exatidão da informação. 
Veja-se que a exigência contida neste dispositivo não é nem de mantença 
de regular contabilidade, embora, nos tempos atuais, não seja possível 
imaginar uma entidade sem uma contabilidade regular, já que o contexto 
socioeconômico exige mais investimentos em profissionalização no setor 
administrativo e financeiro das entidades do Terceiro Setor.

Esclarecido o alcance do artigo 14 do CTN, cabem ainda algumas 
considerações neste ponto.

Não se deve seguir a classificação de impostos sobre renda, 
patrimônio e serviços, contida no Código Tributário Nacional, como 
norte à aplicação da imunidade. É pacífico o entendimento de que mesmo 
os tributos que o Código Tributário Nacional não inclui entre os que 
incidem sobre renda, patrimônio e serviços podem – e devem – ter a 
sua incidência afastada pela imunidade, nos casos de entidades sem fins 
lucrativos, visto que não é devido à adoção de classificações previstas 
fora do texto constitucional, a fim de restringir a plena aplicabilidade 
da Constituição da República.

A Fazenda Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, pode fiscalizar 
a entidade. Encontrando algum indício de descumprimento dos 

requisitos listados no artigo 14, do CTN, a Fazenda pode suspender a 
imunidade dentro do exercício fiscal analisado e, com a abertura de 

um procedimento administrativo, deve permitir à entidade fiscalizada 
o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa.
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A imunidade concedida às entidades sem fins lucrativos de educação 
e assistência social não se restringe aos impostos que incidem sobre seu 
patrimônio, renda e serviço, conforme a classificação do Código Tributário 
Nacional. A vontade do legislador constituinte deve ser alcançada pelos 
aplicadores do direito, ou seja, a de afastar qualquer imposto que traga 
ônus financeiro ao patrimônio, renda ou serviços das entidades imunes. 
Afinal a imunidade tem como propósito preservar, proteger e estimular 
as entidades na consecução de seus objetivos estatutários.

Dito isso, é certo afirmar que as entidades de educação e assistência 
social que preencham os três requisitos do artigo 14, do CTN, fazem 
jus à imunidade insculpida no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da 
República, e não devem, sob o argumento de nenhum pretexto, serem 
tributadas por qualquer ente federado. Se assim ocorrer, estará o próprio 
Estado restringindo atividades que ele mesmo deveria ofertar para 
quem de fato necessita, ou seja, a sociedade como um todo. A exemplo 
disso, na área de saúde, no Estado de Minas Gerais estão localizados 
os maiores hospitais que são entidades sem fins lucrativos, como o 
Hospital da Baleia, o Hospital Mario Pena, o Hospital Luxemburgo, o 
Hospital Sofia Feldman, o Hospital Felice Rosso, dentre outros. Ou seja, 
se esses hospitais fecharem, a saúde pública fecha as portas. Portanto, 
é imperioso que o Estado reconheça e aceite que essas entidades, tanto 
da área da saúde como de educação e assistência social, não paguem 
nenhum tipo de imposto e contribuição previdenciária.

Agora sim, de posse de todas essas informações relevantes, vamos 
abordar a imunidade na prática, destacando quais impostos ela alcança. 
Para iniciar esta abordagem, trataremos dos impostos municipais.
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TERMOS-CHAVE: IMUNIDADE NA PRÁTICA, IPTU, ISS, ITBI. 

Capítulo 8
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N
este capítulo, assim como nos próximos, a imunidade será 
demonstrada na prática, destacando quais impostos são 
alcançados por ela em cada uma das esferas. Também serão 
apresentadas as decisões judiciais que poderão auxiliar 

você, leitor, na compreensão deste direito sedimentado na Constituição 
da República.

Os impostos pagos por todos nós podem ser federais, estaduais ou 
municipais, dependendo a qual ente público são destinados. Será uma 
quantia materializada em dinheiro, calculada em moeda oficial do 
país e, em regra, calculada em percentual a incidir sobre um fato ou 
acontecimento, que será dividido entre patrimônio, renda ou consumo. 
O Distrito Federal tem competência para instituir e cobrar os impostos 
de natureza Estadual e Municipal.

Iniciaremos a análise pelos impostos de competência municipal, 
lembrando que o Distrito Federal tem competência para legislar sobre 
os impostos municipais.

Os impostos municipais alcançados pela imunidade são os seguintes:

Artigo 150, VI, “c” 

MUNICIPAL e DISTRITAL: IPTU, ISS e ITBI 

iMPOSTOS MUNiCiPAiS

iPTU – imposto Predial e Territorial Urbano

CONCEITOS
O IPTU é o imposto incidente sobre a propriedade 
urbana, por exemplo, uma casa, um apartamento, uma 
sala comercial, entre outros. Está previsto na Constituição 
da República e incide sobre o imóvel urbano das pessoas 
físicas e jurídicas.
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No tocante às entidades sem fins lucrativos de educação ou 
assistência social, não há divergência na doutrina, nem na jurisprudência, 
quanto a não incidência do IPTU sobre os imóveis de propriedade 
das mesmas.

Até porque a norma constitucional impede a tributação sobre 
o patrimônio das entidades, conforme disposto no artigo 150, VI, 
“c”, da Constituição da República, e nos artigos 9º e 14 do Código 
Tributário Nacional.

A imunidade, inclusive, é extensiva aos imóveis de propriedade das 
entidades, mesmo que alugados a terceiros, haja vista o teor da Súmula 
nº 724 do STF, de acordo com os seguintes termos:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o 
imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 
150, VI, “c”, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis 
seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.

Merece destaque o fato de que a entidade não necessita comprovar 
em juízo a finalidade do imóvel de sua propriedade ou do recurso 
advindo do aluguel de imóvel de sua propriedade, mas precisa comprovar 
o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário 
Nacional para o gozo da imunidade. Afinal, por obrigação estatutária a 
entidade só pode aplicar suas receitas no cumprimento de seus objetivos 
estatutários. Além disso, deve prevalecer, até prova em contrário, o 
entendimento de que todo o patrimônio da entidade é destinado à 
consecução de suas finalidades estatutárias e, por isso, é acobertado 
pela imunidade. A presunção deve socorrer a entidade, e não o Estado, 
em consequência da finalidade da norma imunizante. 

A lógica do legislador constituinte é a de que a regra para entidades 
sem fins lucrativos de educação e assistência social é a não tributação 
de seu patrimônio, renda e serviços. 

Portanto, o fisco não pode entender, a seu bel prazer, sem prova 
concreta e alcançada por meio do devido processo legal, que a entidade 
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descumpre os requisitos legais já citados em capítulo anterior e que, 
por isso, seu imóvel deve ser tributado. Para que essas instituições 
sejam tributadas, cabe ao ente público demonstrar a inocorrência do 
preenchimento dos requisitos legais e, via de consequência, a ocorrência 
do fato gerador. Não se pode admitir que seja transferido à entidade um 
ônus do qual não conseguirá se desincumbir, qual seja, de provar que 
não descumpriu as exigências legais. Se assim for, estaremos sujeitando 
as entidades a uma enorme insegurança jurídica, e até mesmo nos 
afastando da razão de ser da imunidade concedida a elas. Quando o 
ente público age assim, está, na verdade, com o propósito de dificultar 
o acesso das entidades à imunidade que lhes foi concedida por meio 
do texto constitucional.

Com relação ao IPTU, destaca-se ainda os recentes julgados:

IMUNIDADE NA BALANÇA 
EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no 
agravo de instrumento. IPTU. IMUNIDADE. CONDICIONANTE 
DA VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. 
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INTEGRAÇÃO DO 
JULGADO. 1. A vedação à instituição de impostos sobre o 
patrimônio e a renda das entidades reconhecidamente de 
assistência social que estejam vinculados às suas finalidades 
essenciais é uma garantia constitucional. Por seu turno, existe 
a presunção de que o imóvel da entidade assistencial esteja 
afetado a destinação compatível com seus objetivos e finalidades 
institucionais. 2. O afastamento da imunidade só pode ocorrer 
mediante a constituição de prova em contrário produzida pela 
administração tributária. 3. Embargos de declaração acolhidos 
para integrar o julgado, sem efeitos modificativos. (STF; AI 
746263 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma, julgado em 12/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013) grifei

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DÉBITO 
FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO 
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EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. PRESENÇA 
DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O GOZO DA 
IMUNIDADE RECONHECIDA COM BASE EM MATÉRIA 
PREDOMINANTEMENTE CONSTITUCIONAL E NO 
SUPORTE FÁTICO CONSTANTE NOS AUTOS. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO-
CONHECIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo 
Distrito Federal (art. 105, III, “a”, da CF/88), contra acórdão 
assim espelhado (fl. 345): “CONSTITUCIONAL - EMBARGOS 
À EXECUÇÃO DE DÉBITO FISCAL - IPTU - CONSELHO 
CULTURAL THOMAS JEFFERSON - IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS 
LUCRATIVOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS 
PELA CONSTITUIÇÃO. A instituição de ensino que em seu 
ato constitutivo veda a distribuição de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a título de lucro ou participação no resultado, 
e que reverte os recursos obtidos para a manutenção de 
suas atividades educacionais faz jus à imunidade tributária. 
O reconhecimento da imunidade tributária prevista na 
Constituição da República não está vinculado ou condicionado 
a qualquer ato administrativo, bastando para tanto que se 
comprove que a entidade atende aos requisitos estabelecidos na 
Carta Magna. (...) (STJ; REsp 779.783/DF, Rel. ministro JOSÉ 
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2006, 
DJ 22/02/2007, p. 167) grifei

Imunidade – Instituições de educação e assistência social sem 
fins lucrativos – Imóveis – Escritório e residência de membros. 
O fato de os imóveis estarem sendo utilizados como escritório 
e residência de membros da entidade não afasta a imunidade 
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c, § 4º da Constituição 
da República. (RE 221.395, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento 
em 8-2-00, 2ª Turma, DJ de 12-5-00) grifei

(...) IPTU IMUNIDADE - Embargos à execução fiscal – 
Sentença de procedência – Apelação do Município e Reexame 
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necessário Entidade assistencial sem fins lucrativos – Imunidade 
tributária relativa ao IPTU Admissibilidade – É irrelevante 
o fato de que o imóvel se resume a um terreno vago Direito 
subjetivo para o qual basta o cumprimento dos requisitos 
legais da imunidade (...). (TJSP, Apelação nº 9221659-
84.2007.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, 14ª Câmara de 
Direito Público, j. 16.02.2012). grifei

A entidade pode fazer uso dos aluguéis oriundos dos imóveis de 
sua propriedade para a constituição de receitas. Defendemos que as 
entidades busquem e alcancem a tão desejada sustentabilidade, e que, 
sobretudo, não dependam de recursos públicos para a manutenção e a 
consecução de seus objetivos estatutários. Assim, meios até então tidos 
como alternativos devem, a nosso ver, ser cada vez mais corriqueiros 
no Terceiro Setor. A única questão polêmica que envolve o IPTU é com 
relação aos imóveis alugados pelas entidades, para que estas possam 
desenvolver suas atividades.

Consideramos que o legislador constituinte quis permitir que essas 
instituições tivessem condições e garantias para aplicar toda a sua 
receita em suas finalidades, haja vista que atuam, como já mencionado, 
realizando o papel do Estado, no desenvolver de inúmeras ações de 
educação e assistência social. Estas são, em muitas localidades, o único 
meio de acesso a uma melhor qualidade de vida por grande parte da 
população do nosso imenso país. Sendo esta a vontade do legislador 
constituinte, não podemos crer que o mesmo desejou que as entidades 
sem fins lucrativos, mesmo quando na condição de locatárias, pagassem 
impostos – neste caso, o IPTU.

VOCÊ SABIA QUE…
...uma entidade pode ter como meio para consecução de 
seus objetivos a compra e a venda de imóvel para locação, 
num claro propósito de obter receita para aplicação em suas 
finalidades estatutárias.

?
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A interpretação das normas imunizantes deve ser generosa, com 
o claro propósito de permitir às pessoas alcançadas por este instituto 
o não pagamento de impostos, em razão especial dos seus valores 
organizacionais e relevante função social.

Por ser a imunidade um meio para que as entidades possam 
prestar um efetivo e qualificado serviço de educação e assistência 
social à camada mais desfavorecida de nossa população, entende-se 
que a cobrança de qualquer imposto, mesmo que de forma indireta 
(como no caso do IPTU dos imóveis alugados por entidades que 
não possuem condições financeiras de terem imóveis próprios), 
tolhe e reduz o gozo da imunidade, em clara afronta ao disposto 
na Carta Magna.

Sabemos que a imunidade contida no artigo 150, VI, “c”, da 
Constituição da República é do tipo condicionada. Em outras palavras, 
está atrelada ao cumprimento das condições previstas em lei complementar, 
conforme disposto no artigo 146, II, da Constituição da República. 

Não resta dúvida de que o gozo da imunidade está ligado à aplicação 
dos recursos da entidade em suas finalidades estatutárias. Por isso, 
entendemos que o imóvel alugado por uma entidade para o exercício 
de suas atividades estaria, também, imune ao IPTU, mesmo quando 
pertencente a terceiros. Isso tudo em razão do propósito constitucional 
de permitir a essas entidades que apliquem seus recursos apenas em 
suas finalidades estatutárias.

Respeitamos, até porque não poderia ser diferente, mas divergimos 
daqueles que entendem de forma contrária. Porém, o debate no 
campo da ciência é que nos permite evoluir em nossos entendimentos 
e pensamentos.

IMUNIDADE NA BALANÇA 
Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu, na vigência da 
Carta Magna anterior, no entanto, em lição aplicável à atual 
Carta, que a regra constitucional concessiva de imunidade às 
instituições de assistência social “pretendeu evitar ônus tributários 
que pudessem sacrificar o exercício de suas altas finalidades, 
com isso lhes preservando a receita” (RTJ 131/1.311).
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A doutrina e a jurisprudência que entendem de forma contrária 
utilizam como argumento para seus entendimentos o disposto no artigo 
123 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Contudo, entendemos que da mesma forma que a classificação 
de impostos prevista no Código Tributário Nacional não pode ser 
utilizada para restringir a aplicação da imunidade constitucional, o 
disposto no artigo citado também não pode, haja vista a finalidade 
da imunidade.

Para nós, cada ente tributante (neste caso, Município e Distrito 
Federal) deverá regulamentar a prática para o gozo da imunidade. 
Não estamos dizendo que estes terão condições de impor novas 
condicionantes, até porque isso compete à Lei Complementar, como 
já dito. No entanto, deverão regulamentar o trâmite administrativo 
para que cada entidade possa demonstrar a celebração do contrato de 
locação e a utilização do imóvel para suas finalidades estatutárias, no 
intuito de gozar da imunidade, fazendo valer seu direito constitucional. 
Entendemos ainda que, dentro da boa-fé que deve reger a relação 
entre as partes, caberá à entidade comprovar, a cada exercício fiscal, 
que ainda está na posse do imóvel em decorrência do contrato de 
locação vigente.

Sendo o imóvel empregado no exercício das entidades de educação 
ou assistência social, caberá ao intérprete da norma atenção especial na 
sua aplicação. Portanto, exercida a finalidade estatutária e atendidas 
as condições para o gozo da imunidade, é descabida qualquer ação 
ou omissão que tenha como objetivo impedir o exercício do direito à 
não tributação. 

Para nós, hoje há uma enorme desigualdade de direitos, pois 
na prática o que existe é a imunidade alcançando imóveis na posse 
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de pessoas sem o direito a ela, ou seja, qualquer pessoa física ou 
jurídica que loca um imóvel de uma entidade sem fins lucrativos 
está com direito à imunidade e se vê desobrigada ao pagamento do 
IPTU, que, no mundo prático, sabemos que é transferido sempre 
ao locatário. Não podemos concordar com este distanciamento do 
direito e sua interpretação com relação ao mundo fático, e por isso 
defendemos que a imunidade também deve alcançar os imóveis 
locados para essas entidades, sempre e desde que vinculados as suas 
finalidades essenciais.

Entendemos que a não efetivação da imunidade do IPTU nos imóveis 
alugados pelas entidades sem fins lucrativos impede a aplicação da 
imunidade constitucional.

VIVENDO A EXPERIÊNCIA…
...A imunidade afasta a tributação incidente sobre o patrimônio 
das entidades sem fins lucrativos. Embora saibamos que inúmeras 
instituições ainda almejam alcançar este patrimônio, em especial 
o imóvel, isso já é uma realidade para muitas.
Em particular, no ano de 2015 vivenciamos uma verdadeira 
“caça” ao patrimônio das entidades sem fins lucrativos. 
Inúmeros municípios que antes concediam isenção para o 
pagamento do IPTU deixaram de renovar as isenções, o 
que levou várias entidades a um desfalque de caixa, pois tal 
pagamento não estava previsto em seus orçamentos para este 
exercício fiscal.
Diante deste cenário, atuamos em diversas situações para 
que o poder judiciário afastasse esta cobrança ilegal. Essa é a 
nossa função: garantir a imunidade prevista para as entidades 
do Terceiro Setor.

Portanto, exercida a finalidade estatutária e atendidas  
as condições para o gozo da imunidade, é descabida  
qualquer ação ou omissão que tenha como objetivo  

impedir o exercício do direito à não tributação. 
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iSS – iMPOSTO SOBRE SERviÇOS DE QUALQUER NATUREZA

CONCEITOS
O ISS é o imposto incidente sobre a prestação de 
serviços de qualquer natureza. Atualmente é regido pela 
Lei Complementar 116/2003.

Ocorre que os serviços prestados pelas entidades sem fins lucrativos 
de educação e assistência social também estão alcançados pela imunidade 
do artigo 150, VI “c”, da Constituição da República, desde que 
preenchidos os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.

A norma imunizante visa preservar valores políticos, religiosos, sociais e 
éticos, afastando da tributação certas situações e pessoas físicas e jurídicas.

Portanto, sem mais delongas, pois o caso não as requer, entende-se 
que qualquer serviço prestado por essas entidades, cujas receitas sejam 
aplicadas nas suas finalidades estatutárias, estará alcançado pela 
imunidade contida no dispositivo constitucional citado.

Isso se dá pelo fato de que essas instituições não têm condições 
econômicas suficientes para figurarem como sujeitos passivos da 
tributação incidente sobre patrimônio, renda e serviço.

A citada imunidade concedida às entidades sem fins lucrativos com 
atuação nas áreas de educação e assistência social afasta a incidência 
de quaisquer impostos que, direta ou indiretamente, comprometam de 
algum modo seu patrimônio, renda ou serviços.

Assim, a eventual cobrança de ISS referente a serviços prestados, seja 
relacionado à atividade meio ou fim da entidade, afronta a imunidade 
constitucional e por esta deverá ser repelida, haja vista que à imunidade 
deve se dar interpretação lato sensu, e não stricto sensu – em outras 
palavras, sentido amplo, e não restrito, afinal, seu propósito é nobre.

Deste modo deve ser, pois, como já estabelecido, essas entidades 
executam atividade estatal, complementando as ações de educação 
e assistência social que o Estado não tem braços para executar na 
sua integralidade. Muitas vezes são o único meio de contato entre 
uma população carente e um serviço de educação e assistência social. 
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Por isso, os serviços estão alcançados, em caráter geral, pela norma 
contida no art. 150, inciso VI, “c” da CF.

Sobre o assunto, ensina Aires F. Barreto que:

As instituições educacionais e de assistência social privadas, por 
sua vez embora pessoas de direito privado exercem, sem intuito 
lucrativo, atividades de colaboração com o Estado, em funções cujo 
desempenho é, em princípio, sua atribuição (artigos. 203, 205 e 208, 
da CF). Também aqui transparece o escopo do constituinte: impedir 
que sejam onerados, por via de ISS, tanto os organismos vitais para 
o funcionamento do governo republicano como as instituições que 
desempenham em proveito da coletividade funções que, a rigor, o 
Estado deveria cumprir. (ISS na Constituição e na Lei. 2ª. ed. São 
Paulo: Dialética, 2005, p. 80-81)

Pode-se afirmar que todo e qualquer serviço prestado por uma 
dessas entidades imunes não será tributado, desde que sua receita seja 
aplicada na integralidade no cumprimento de seus objetivos estatutários, 
não afetando, portanto, a livre concorrência.

O Supremo Tribunal Federal há muito entende que a renda obtida 
por uma entidade imune, por meio da prestação de serviço, se investida 
na consecução de seu estatuto, independentemente do fato de o serviço 
ser sua atividade fim ou meio, terá imunidade no que toca ao ISS:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
[...] I.S.S. – SESC – Cinema. Imunidade tributária (art. 19, III, “c” 
da E.C. n. 1/69). Código tributário nacional (art. 14). Sendo o SESC 
instituição de assistência social, que atende aos requisitos do art. 
14 do código tributário nacional – o que não se pôs em dúvida nos 
autos – goza da imunidade tributária prevista no art. 19, III, “c”, da 
e.c. n. 1/69, mesmo na operação de prestação de serviços de diversão 
pública (cinema), mediante cobrança de ingressos aos comerciários 
(seus filiados) e ao público em geral. (Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário n. 116.188 – SP Relator: ministro Octavio 
Galotti. 20 de fevereiro de 1990. DJ 16 mar. 1990).
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A decisão citada fora proferida sob a vigência da Constituição 
da República de 1969. Esta não restringia o gozo da imunidade ao 
patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais das 
entidades imunes. No entanto, sob a vigência da atual Constituição 
da República, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se 
manifestar sobre a matéria e manteve o entendimento de que basta que 
a renda obtida na prestação de serviço seja aplicada nas finalidades 
estatutárias para que a entidade goze de imunidade no que toca ao 
ISS. Vejamos:

IMUNIDADE NA BALANÇA 
[...] Imunidade tributária, cf, art. VI, c, serviço social do 
comércio – SESC. Imposto sobre serviços. Prestação de serviços 
de diversão pública. A renda obtida pelo SESC na prestação de 
serviços de diversão pública, mediante a venda de ingressos de 
cinema ao público em geral, e aproveitada em suas finalidades 
assistenciais, estando abrangida imunidade tributária prevista 
no art. 150, VI, c, da
Carta República. Precedente da Corte: RE 116.188-4 Agravo 
regimental improvido. (Supremo Tribunal Federal. Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento n. 155.822-SP. Rel. 
ministro Ilmar Galvão. 20 de setembro de 1994. DJ 02 jun. 1995).

Sobre este mesmo tema, o Supremo Tribunal Federal se manifestou 
em processo cujo objeto era a imunidade referente ao serviço de 
estacionamento de veículos, não tido como essencial à finalidade da 
entidade, e decidiu pelo alcance da imunidade à situação real levada à 
análise do judiciário, a saber:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Imunidade tributária. Art. 150, VI, c, da Constituição. Instituição 
de assistência social. Exigência de imposto sobre serviço 
calculado sobre o preço cobrado em estacionamento de veículos 
no pátio interno da entidade. Ilegitimidade. Eventual renda 
obtida pela instituição de assistência social mediante cobrança 
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de estacionamento de veículos em área interna da entidade, 
destinada ao custeio das atividades desta, está abrangida pela 
imunidade prevista no dispositivo sob destaque. Precedente da 
Corte: RE 116.188-4 – Recurso conhecido e provido. (Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 144.900-SP. Rel. 
ministro Ilmar Galvão. 22 de abril de 1997. DJ 26 set. 1997) 

No mesmo sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça, ao 
negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 
1203650/DF interposto pela União, confirmando o acórdão proferido 
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos:

IMUNIDADE NA BALANÇA 
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – 
MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
NA COBRANÇA DE ISS – PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS – SEGURANÇA CONCEDIDA - MANUTENÇÃO. 
1. Às instituições de ensino inseridas no disposto no artigo 150, 
inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição da República de 1988, 
desde que preenchidas as exigências constantes do artigo 14 do 
Código Tributário Nacional, é concedida imunidade tributária 
na cobrança do ISS (Precedentes desta e. Corte). 2. Recurso e 
remessa conhecidos e desprovidos.” (APC 20060110901144, 
Relator J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 
19/11/2008, DJ 26/01/2009 p. 101).

Encontramos inúmeras entidades precisando de meios para 
obter receita para a execução de suas finalidades essenciais e, claro, 
estatutárias. Para isso, submetem-se à prestação de serviços de 
inúmeras naturezas, porém, destinam todas as suas receitas às suas 
finalidades. A prática nos mostra que limitar o alcance da imunidade 
às finalidades essenciais é o mesmo que decretar o fechamento de 
inúmeras entidades de educação e assistência social, pois muitas 
encontram na prestação de serviço, ou seja, atividade meio, a única 
fonte de receita para a consecução dos seus objetivos estatutários. 
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Este agir por parte do ente público contraria a vontade do legislador 
constituinte, que foi (e quanto a isso não há dúvida) a de fortalecer e 
permitir que as entidades em questão tenham condições de executar 
suas ações, em claro auxílio ao Estado. Aliás, não em auxílio, mas, 
sim, na execução daquilo que é dever do Estado.

Nesse sentido, entende-se que a imunidade afasta a incidência do 
ISS sobre todo e qualquer serviço prestado pelas entidades de educação 
e assistência social, desde que (e esta é a única exigência, a nosso ver) 
a receita oriunda da prestação do serviço seja aplicada na consecução 
dos objetivos estatutários da entidade.

VIVENDO A EXPERIÊNCIA…
...Temos, entre nossos clientes, inúmeras entidades que possuem 
como atividade meio a prestação de serviço, com o propósito 
de auferirem receitas para fins de aplicação integral nos seus 
objetivos estatutários.
Dentre essas entidades está uma fundação de apoio à universidade 
federal, como muitas que existem Brasil afora. Esta entidade 
é uma fundação de direito privado, que cumpre os requisitos 
exigidos e que, portanto, faz jus ao não pagamento de imposto 
sobre a sua prestação de serviço.
Este foi um dos impostos que conseguimos afastar para esta 
fundação, por meio do poder judiciário, em medida ainda 
liminar. Conseguimos o reconhecimento da imunidade, por 
ser uma fundação que cumpre os requisitos do artigo 14 do 
Código Tributário Nacional. Entendemos que a presunção 
deve sempre socorrer às entidades, e não ao fisco.

Nesse sentido, entende-se que a imunidade afasta a incidência 
do ISS sobre todo e qualquer serviço prestado pelas entidades 
de educação e assistência social, desde que (e esta é a única 

exigência, a nosso ver) a receita oriunda da prestação do serviço 
seja aplicada na consecução dos objetivos estatutários da entidade.
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iTBi – iMPOSTO SOBRE TRANSMiSSÃO DE BENS iMÓvEiS POR ATO ONEROSO “iNTER vivOS”

CONCEITOS
O ITBI é o imposto incidente sobre transmissão de 
bens imóveis por ato oneroso “inter vivos”. É cobrado 
pelos municípios nos casos de transmissão ou cessão 
de propriedade de imóveis como casas, apartamentos, 
salas, lojas e galpões. O pagamento do tributo deve 
anteceder o registro cartorial da transferência, pois é 
uma condicionante para este. 

Este imposto deverá ser pago sempre que houver o envolvimento 
de valores financeiros na transação. O responsável pelo recolhimento é 
o comprador nas negociações envolvendo venda. No caso de permuta 
do imóvel, os dois lados envolvidos dividem o pagamento do tributo 
de forma solidária.

Ocorre que nos casos de transmissões envolvendo entidades sem fins 
lucrativos na condição de responsáveis pelo pagamento, a imunidade 
constitucional afastará a tributação.

Portanto, sendo a entidade sem fins lucrativos, com atuação nas 
áreas de educação e assistência social, constitucionalmente imune de 
quaisquer impostos, não incidirá o ITBI nas aquisições realizadas 
pela mesma, nem nas permutas realizadas. A única exigência é 
o cumprimento das exigências contidas no artigo 14 do Código 
Tributário Nacional.

Dessa forma, pode-se afirmar que o ITBI não incide sobre esse bem 
adquirido por entidade sem fins lucrativos que cumpre os requisitos 
estabelecidos em lei quando o imóvel coaduna com o seu fim estatutário, 
tendo em vista a imunidade tributária assegurada pelo artigo 150, 
VI, “c”, da Constituição da República. Este fim estatutário pode ser 
o de comprar e vender imóvel, e até mesmo o de comprar para obter 
receita de locação.

Este é o entendimento jurisprudencial:
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SENAC. INSTITUIÇÃO 
DE EDUCAÇÃO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. ITBI. 
IMUNIDADE. Falta de prequestionamento da questão relativa 
ao princípio constitucional da isonomia. – Esta Corte, por 
seu Plenário, ao julgar o RE 237.718, firmou o entendimento 
de que a imunidade tributária do patrimônio das instituições 
de assistência social (artigo 150, VI, “c”, da Constituição) 
se aplica para afastar a incidência do IPTU sobre imóveis 
de propriedade dessas instituições, ainda quando alugados 
a terceiros, desde que os aluguéis sejam aplicados em suas 
finalidades institucionais.- Por identidade de razão, a mesma 
fundamentação em que se baseou esse precedente se aplica a 
instituições de educação, como a presente, sem fins lucrativos, 
para ver reconhecida, em seu favor, a imunidade relativamente 
ao ITBI referente à aquisição por ela de imóvel locado a 
terceiro, destinando-se os aluguéis a serem aplicados em 
suas finalidades institucionais. Recurso extraordinário não 
conhecido.” (RE 235.737, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 
Turma, julgado em 13 de novembro de 2001, publicado no 
DJ de 17 de maio de 2002)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - INSTITUIÇÃO DE 
EDUCAÇÃO E ENSINO - ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIO 
RECONHECIMENTO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA 
CONFIRMADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.  
- Nos termos do art. 150, VI, “c” da Constituição da República 
é vedado o lançamento tributário que tenha como fato gerador 
o patrimônio, a renda ou os serviços de entidade de educação 
e de assistência social sem fins lucrativos. 
- Se o imóvel tributado atende à finalidade de abrigar sociedade 
de ensino, a operação que envolve a aquisição daquele está 
imune à incidência do ITBI. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 
1.0702.11.056460-7/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de 
Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2013, 
publicação da súmula em 19/04/2013)
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Cumpre destacar que haverá sempre em favor da entidade a presunção 
de que o imóvel por ela adquirido será utilizado, na integralidade, para 
a execução de suas finalidades estatutárias, cabendo ao Fisco, por meio 
de prova idônea, demonstrar o contrário. 

Deste modo, não importa saber qual será a utilização do imóvel 
para que a imunidade afaste o ITBI, mas somente a confirmação de que 
sua renda ou destinação estará atrelada aos fins estatutários. E assim, 
essas entidades só podem empregar suas receitas em suas finalidades.

Então, afirmamos que a imunidade do artigo 150, VI, “c”, da 
Constituição da República, também alcança o IBTI.

Compreendido o alcance da imunidade na esfera municipal, será 
abordado o alcance da mesma na esfera estadual. Aqui enfrentaremos uma 
das grandes, apesar de existirem poucas, divergências sobre a aplicação 
da imunidade no que toca ao ICMS das entidades do Terceiro Setor. 
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TERMOS-CHAVE: IMUNIDADE NA PRÁTICA, ICMS, IPVA, ITCMD.

Capítulo 9
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N
este capítulo será abordada a imunidade aplicada aos 
impostos estaduais. É um capítulo de suma importância, 
pois abordaremos a questão do ICMS fazendo a distinção 
entre contribuinte de fato e de direito, apresentando nosso 

entendimento sobre este importante tema da imunidade.
Cabe reiterar que o Distrito Federal possui competência para 

instituir e cobrar os impostos de natureza Estadual.

Artigo 150, VI, “c” 

ESTADUAL e DISTRITAL: ICMS (consumidor final), IPVA e ITCMD. 

iMPOSTOS ESTADUAiS

iCMS

CONCEITOS
O ICMS é um imposto cuja natureza jurídica é de tributo 
indireto (CTN, artigo 166). Isso significa dizer que é um 
tributo em que o encargo financeiro é passado adiante, 
transferido para o consumidor final – contribuinte de 
fato – no preço dos bens e serviços, pelo denominado 
contribuinte de direito.

A grande divergência na aplicação da imunidade contida no artigo 
150, VI, “c”, da Constituição da República, está relacionada ao ICMS.

Defendemos que a imunidade em comento alcança todos os fatos 
ocorridos na esfera jurídica das entidades, sejam elas de educação ou 
assistência social, desde que vinculadas à execução de seus objetivos. 
Sendo assim, todo patrimônio, renda e serviço destinados à execução 
dos objetivos elencados em seu estatuto estarão acobertados pelo 
manto da imunidade.
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Como já defendido exaustivamente, a imunidade tributária das 
entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, de 
forma alguma representa uma regalia. Afinal, o propósito é permitir e 
instigar tais entidades na perseguição de seus fins, que complementam 
e, em alguns casos, até se confundem com as finalidades do próprio 
Estado. 

Sem a imunidade, é fato que a tributação incidente sobre o patrimônio 
ou a renda das entidades se tornaria (como já se torna para algumas 
entidades que são tributadas) barreira intransponível para a execução 
de suas finalidades.

Nesse sentido, há a clássica lição de Aliomar Baleeiro sobre o tema: 

A imunidade, para alcançar os efeitos de preservação, proteção 
e estímulo, inspiradores do constituinte, pelo fato de serem os 
fins das instituições beneficiadas também atribuições, interesses e 
deveres do Estado, deve abranger os impostos que, por seus efeitos 
econômicos, segundo as circunstâncias, desfalcariam o patrimônio, 
diminuiriam a eficácia dos serviços ou a integral aplicação das 
rendas aos objetivos específicos daquelas entidades presumidamente 
desinteressadas, por sua própria natureza. (BALEEIRO, Aliomar. 
Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: 
Forense, 1977. p. 178.)

É certo que o ICMS tem repercussão econômica sobre a renda e o 
patrimônio das entidades, sendo inserido no preço de mercadorias e 
serviços pelos contribuintes de direito, sujeitos passivos juridicamente 
vinculados à obrigação tributária.

Sem a imunidade, é fato que a tributação incidente sobre o 
patrimônio ou a renda das entidades se tornaria (como já se 
torna para algumas entidades que são tributadas) barreira 

intransponível para a execução de suas finalidades.
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CONCEITOS
Vale salientar inicialmente, de maneira bem sintética, o 
que vem a ser o contribuinte de direito e o contribuinte 
de fato:

Cotribuinte De Direito Contribuinte De Fato

É aquele que faz o recolhimento do imposto 
aos cofres públicos, ou seja, ele é mero 
repassador da obrigação. Exemplo: a 

concessionária de energia elétrica recebe do 
consumidor o valor do ICMS destacado na 

fatura, e faz seu repasse aos cofres públicos.

É aquele que arca com o ônus 
financeiro do pagamento do imposto, 

ou seja, é quem desembolsa o 
dinheiro para pagar. Exemplo: a 

entidade quando realiza o pagamento 
da fatura de energia elétrica.

Analisando os tributos no tocante à competência e à 
tipicidade constitucional, condicionantes da atuação do legislador 
infraconstitucional, deve-se reconhecer que todos os impostos 
incidem sobre o patrimônio. Afinal, o tributo, assim como a relação 
jurídica tributária, tem caráter eminentemente patrimonial. O que 
diferencia é a forma como o legislador vislumbrou tal instituto a 
ser tributado. Em outras palavras, os tributos sempre alcançam o 
conjunto de bens que pertencem às entidades sem fins lucrativos. 
Aqui vale salientar que não estamos restritos ao bem propriamente 
físico, mas é preciso interpretar de forma mais extensiva o conceito, 
pois fazem parte do patrimônio os recursos financeiros que a entidade 
porventura tenha em caixa. 

O Supremo Tribunal Federal tem pacificado o entendimento de que:

...não há invocar, para o fim de ser restringida a aplicação da 
imunidade, critérios de classificação dos impostos adotados por normas 
infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado distinguir entre 
bens e patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daqueles. 
O que cumpre perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado 
interno ou externo, integra o patrimônio da entidade abrangida pela 
imunidade. (RE nº 203.755/ES, Segunda Turma, Rel. ministro Carlos 
Velloso, DJ de 8/11/96)
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Ora, se não é cabível a aplicação dos critérios de classificação 
infraconstitucional, significa dizer que, em uma escala hierárquica, 
estaria abaixo do texto constitucional, conforme figura abaixo:

Constituição da República

Leis Infraconstitucionais

Nesse sentido, pode-se considerar que é devido ao reconhecimento 
de que, nos casos em que a entidade esteja como contribuinte de fato, 
seus bens e patrimônio estão sendo tributados. Em outras palavras, 
a entidade está realizando o pagamento de imposto e reduzindo seu 
potencial de execução das obrigações estatutárias.

Não é compatível com a Constituição o entendimento de que deve 
ser restringida a aplicação da imunidade aos casos em que as entidades 
estejam como “contribuintes de direito”. Na Carta Magna não há 
nenhuma restrição às relações jurídicas em que tais entidades estejam 
como “contribuintes de fato”. Tais distinções são feitas por normas 
infraconstitucionais, não sendo admissível a aplicação das mesmas 
para o fim de restringir o gozo da imunidade.

A Doutora Regina Helena Costa nos ensina que:

A imunidade deve abarcar quaisquer impostos, sejam diretos ou indiretos, 
que possam afetar o patrimônio, a renda ou os serviços do ente dela 
beneficiário. É preciso relembrar — para melhor compreender tal assertiva — 
que o caráter ontológico dessa imunidade advém não somente da adoção 
da forma federativa de Estado, mas também da ausência de capacidade 
contributiva desses entes. E continua: Ora, se por intermédio da norma 
imunizante quer a Constituição preservar a capacidade econômica daquelas 
pessoas cuja meta é a satisfação do interesse público, essa capacidade 
não poderá ser atingida nem pela exigência de imposto indireto, nem 
pela repercussão econômica decorrente de imposição indireta. (COSTA, 
Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência 
do STF. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 153.)
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O patrimônio das entidades sem fins lucrativos é composto por todos 
os bens imóveis e móveis necessários à execução de suas atividades. 
A imunidade tem o propósito de impedir a adição de impostos ao patrimônio 
das entidades sem fins lucrativos, haja vista sua incapacidade contributiva.

A imunidade não foi concedida às entidades sem fins lucrativos 
gratuitamente. Sendo o legislador constituinte sabedor de que os 
impostos desfalcariam o patrimônio, a renda e os serviços dessas pessoas 
jurídicas, garantiu a estas que não fossem tributadas.

Por isso, entendemos que os bens que irão compor o ativo imobilizado 
ou a conta de ativo intangível são aqueles que não têm existência física1. 
Como exemplos de intangíveis: direitos de exploração de serviços 
públicos mediante concessão ou permissão do Poder Público, marcas 
e patentes, softwares e o fundo de comércio adquirido das entidades 
sem fins lucrativos de educação e assistência social, que se destinam à 
composição de seu patrimônio, seja na forma de bens móveis, imóveis 
ou equipamentos necessários à execução de seus objetivos. Todos esses 
bens compõem o patrimônio das entidades e estão atrelados à realização 
de suas finalidades, não podendo, portanto, em respeito à norma 
constitucional, sofrer a incidência de qualquer imposto, seja a entidade 
contribuinte de fato ou de direito.

Entendemos ser equivocado o entendimento contrário a não extensão 
da imunidade para as aquisições de insumos/produtos no mercado interno:
1. Pelo fato de que tal situação afeta a capacidade executiva das enti-

dades, afinal, são valores despendidos com impostos que deveriam 
ser aplicados em suas finalidades;

2. Em razão de que a aplicação da imunidade nas importações de 
insumos/produtos, situação na qual as entidades são tidas como 
contribuintes de direito, enfraquece a indústria nacional, tornando 
oneroso o produto nacional e fazendo com que as entidades prio-
rizem, e com razão, a importação de produtos.

A escolha por produtos importados se dá, prioritariamente, pelo 
alto custo tributário na aquisição do produto nacional, em decorrência 

1http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/ativosintangiveis.htm
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da aplicação equivocada da regra da imunidade – ou seja, para a 
entidade comprar no exterior ela não será tributada. Enquanto isso, 
nas compras dentro do país, ela terá de arcar com todos os impostos 
inerentes à operação, pois figurará como contribuinte de fato.

Esta restrição na aplicação da imunidade nas aquisições feitas dentro 
do país/mercado interno é, na verdade, um retrocesso na defesa e na 
proteção do nosso próprio mercado, dever do Estado, como previsto 
no artigo 219 da Constituição da República.

No que se refere às importações de bens que venham a compor o 
patrimônio das entidades, já mencionado, não há dúvida da aplicação 
da imunidade, visto que os produtos que são adquiridos fora do Brasil 
não sofrem a tributação quando entram em nosso país. Consoante à 
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o entendimento 
é de que:

IMUNIDADE NA BALANÇA 
“a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso 
VI, alínea “c”, da Constituição da República abrange o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
incidente na importação de bens utilizados na prestação de 
serviços específicos das entidades de assistência social sem 
fins lucrativos. 2. Caso de repercussão geral presumida, 
conforme disposto no art. 543-A, § 3º, do Código de Processo 
Civil” (AI 776205 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 
Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe-214 DIVULG 
09-11-2011 PUBLIC 10-11-2011 EMENT VOL-02623-03 
PP-00486) grifei

No que toca à incidência do ICMS nas faturas de energia elétrica 
e telefonia, entendemos que não deve haver a incidência do imposto, 
afinal, isso afeta de forma direta a renda das entidades, em afronta ao 
disposto contido na Constituição.

Como já colocado exaustivamente, o ICMS (quanto a isso não há 
divergência) é um imposto indireto, cujo pagamento é sempre suportado 
pelo comprador. 
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As entidades sem fins lucrativos, além de serem as compradoras, 
são consumidoras finais de tais serviços – energia elétrica e telefonia. 
Nesses casos, é também a pessoa da qual o Estado pretende exigir o 
pagamento do imposto.

Por isso, o peso do tributo é suportado pelo contribuinte de fato, 
mas quem tem a obrigação de fazer o recolhimento do imposto aos 
cofres públicos é o contribuinte de direito.

Com relação à energia elétrica e à telefonia, a conclusão é a mesma 
dos insumos/produtos adquiridos no mercado interno: o consumidor 
arca com o ônus do imposto.

As concessionárias, sejam de energia elétrica ou de telefonia, apenas 
repassam ao Estado o imposto que cobram dos compradores/consumidores.

Por assim ser, no caso do ICMS da energia elétrica e da telefonia, 
o legitimado, para pleitear em juízo a cessação da cobrança indevida 
ou ilegal e, quando possível, a restituição dos valores indevidamente 
recolhidos, foi quem, de fato, arcou com o pagamento do imposto – 
que, neste caso, é o contribuinte de fato, o consumidor.

VOCÊ SABIA QUE…
...Com relação ao ICMS, concluímos que:

ICMS importação

As importações de bens e produtos 
para a consecução das atividades 

das entidades sem fins lucrativos são 
imunes à incidência do ICMS;

ICMS nas 
compras de bens 

e produtos no 
mercado interno

Não deve haver a incidência do ICMS, 
pois os bens adquiridos irão integrar o 

patrimônio da entidade, patrimônio  
este que é imune; 

ICMS nas faturas 
de energia elétrica 

e telefonia

Não deve haver a incidência de ICMS 
na prestação de tais serviços, pois 

as entidades sem fins lucrativos, na 
condição de contribuintes de fato,  
arcam com o ônus dos impostos.

?
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VIVENDO A EXPERIÊNCIA…
...É uma prática no Terceiro Setor a constituição de entidades 
para darem apoio e suporte às atividades desenvolvidas 
pelas entidades religiosas. Essas entidades constituídas 
muitas vezes atuam na comercialização de artigos religiosos, 
e outras com o propósito de obterem receitas para fins de 
aplicação em atividades nas áreas da assistência social, 
saúde e educação.
Por serem entidades sem fins lucrativos com atuação nas 
áreas citadas, encontram-se imunes ao pagamento do ICMS 
nas vendas que realizam. Este é o entendimento do poder 
judiciário. Obtivemos sucesso na alteração estatutária de uma 
associação que atua com este propósito e, em seguida, o poder 
judiciário afastou a incidência do ICMS, reconhecendo o direito 
à imunidade desta entidade.

iPvA - iMPOSTO SOBRE A PROPRiEDADE DE vEÍCULOS AUTOMOTORES

CONCEITOS
O IPVA é o imposto incidente sobre a propriedade de 
veículos automotores, sejam automóveis, motocicletas, 
aeronaves ou embarcações. Atinge as pessoas físicas e 
jurídicas proprietárias de veículos automotores.

Vê-se que este é um imposto incidente sobre o patrimônio, no 
caso, o veículo automotor. Sendo assim, por ser imune o patrimônio 
das entidades sem fins lucrativos de educação e assistência social, 
tem-se que a imunidade afasta a incidência do IPVA sobre os veículos 
automotores de propriedade dessas instituições.

A imunidade constitucional é nacional, imperativa para os Estados e 
Municípios que não podem exigir nada além do que consta do Código 
Tributário Nacional. Por ser assim, é evidente que as entidades que 
cumprem os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional 
não pagam o IPVA, pois a imunidade afasta a incidência do mesmo 

Livro Imunidades Tributarias.indb   115 17/03/2016   20:31:32



Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima116

sobre a propriedade de veículos automotores. A imunidade não afasta 
o pagamento das demais taxas, tais como: a taxa de licenciamento, 
DPVAT, entre outras.

Este é o entendimento jurisprudencial:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM 
FINS LUCRATIVOS. CF, art. 150, VI, c. SÚMULA 279-
STF. I. – O acórdão entendeu que a parte agravada faz jus 
à imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição 
a partir do exame do conjunto fático-probatório trazido 
aos autos. Incidência, no caso, da Súmula 279-STF. II. - 
Não há invocar, para o fim de ser restringida a aplicação 
da imunidade, critérios de classificação dos impostos 
adotados por normas infraconstitucionais, mesmo porque 
não é adequado distinguir entre bens e patrimônio, dado 
que este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre 
perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado interno 
ou externo, integra o patrimônio da entidade abrangida 
pela imunidade. Precedentes. III. - Agravo não provido. 
(STF, AI 481586 AgR, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, 
Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, DJ 24-02-2006 
PP-00034 EMENT VOL-02222-06 PP-01168) grifei

Mandado de Segurança IPVA Entidade sem fins lucrativos ou 
econômicos, reconhecida pelos entes governamentais. Imunidade 
tributária Exigência do Fisco paulista que não encontram 
respaldo na lei.  Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP, 
Relator(a): Burza Neto; Comarca: Santos; Órgão julgador: 12ª 
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 30/09/2014; 
Data de registro: 01/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. 
ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. 

Livro Imunidades Tributarias.indb   116 17/03/2016   20:31:32



Imunidade Tributária para o Terceiro Setor 117

IMUNIDADE. Imunidade como limitação do direito de 
tributar. Vontade proibitiva do tributar consignada na 
“Grundnorm”. Matéria estritamente constitucional. Atividade 
desempenhada de contorno nitidamente social e sem fins 
lucrativos. Requisitos do art. 14, do CTN atendidos. Direito à 
imunidade em relação ao IPVA sobre os veículos de propriedade 
da entidade . PRELIMINAR CONTRARRECURSAL 
REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. 
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME. (Apelação 
e Reexame Necessário Nº 70030032247, Primeira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto 
Lofego Canibal, Julgado em 28/10/2009)

Sendo assim, não restam dúvidas de que a imunidade contida do 
artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República, alcança o IPVA.

iTCMD - iMPOSTO SOBRE TRANSMiSSÃO CAUSA MORTiS E DOAÇÃO DE QUAiSQUER BENS OU DiREiTOS 

CONCEITOS
O Imposto incidente sobre a transmissão causa mortis 
e doação de quaisquer bens ou direito é o que incide 
sobre a doação ou sobre a transmissão hereditária ou 
testamentária de bens móveis, inclusive semoventes, títulos 
e créditos, e direitos a eles relativos ou bens imóveis 
situados em território do Estado, na transmissão da 
propriedade plena ou da nua propriedade e na instituição 
onerosa de usufruto.

As entidades sem fins lucrativos de educação e assistência social 
gozam de imunidade plena, consoante o disposto no artigo 150, inciso 
VI, alínea “c”, da Constituição da República. Na prática, grande 
parte das entidades tem nas doações de terceiros uma valiosa fonte 
de receita. Assim, essas doações passam a compor seu patrimônio e, 
devido ao dispositivo citado, a incidência do ITCMD restará afastada 
pela imunidade constitucional.
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
Art. 14. Como já dito, a norma constitucional veda à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios (inciso VI) instituir 
imposto sobre (alínea ‘c’) “patrimônio, renda ou serviços dos 
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei” relacionados (§4º) com as finalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas (alíneas ‘b’ e ‘c’). O art. 146 
reserva à lei complementar (inciso II) “regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar”.

O financiamento das atividades educacionais e assistenciais, prática 
muito difundida nos Estados Unidos e na Europa, é ainda uma iniciativa 
embrionária em nosso país, mas já temos cases de sucesso e modelos a 
serem seguidos por nossos cidadãos bem-sucedidos. Essas doações visam 
permitir que essas entidades realizem seus objetivos estatutários, afinal, 
a obtenção de receita é problema para grande parte das instituições 
do Terceiro Setor. Então, este recurso passa a integrar o patrimônio 
das entidades beneficiadas, razão pela qual estão compreendidas pelo 
comando constitucional que, consequentemente, afasta a incidência 
do ITCMD. 

O cumprimento dos requisitos elencados no artigo 14 do Código 
Tributário Nacional gera, a favor da entidade sem fins lucrativos, direito 
subjetivo ao benefício da imunidade, no caso do ITCMD, não havendo 
margem para opção ou escolha da Administração quando preenchidas 
as condições. Em outras palavras, não cabe à Administração Pública 
criar embaraço ao gozo desta imunidade.

Leandro Paulsen, sintetizando o entendimento do STF quanto aos 
impostos abrangidos pela imunidade estampada no art. 150, VI da 
Constituição da República, ensina que:

Vê-se que o STF segue a orientação no sentido de que a imunidade 
não é restrita aos impostos sobre o patrimônio, sobre a renda ou 
sobre os serviços, mas toda imposição tributária, a título de impostos, 
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que possa comprometer o patrimônio, a renda e os serviços do ente 
imune (Direito tributário. Constituição e Código tributário à luz da 
doutrina e jurisprudência, 7ª Ed., Livraria do Advogado, Porto Alegre, 
2005, pág. 259).

A jurisprudência também afasta a incidência do ITCMD, vejamos:

IMUNIDADE NA BALANÇA 
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA 
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. 
TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMUNIDADE. Entidade beneficente 
de assistência social. Ausência de finalidade lucrativa. 
Atividade desenvolvida para prestação de serviços na 
área de assistência social. Doações. Integralização ao 
patrimônio da entidade. Recursos posteriormente aplicados 
no desenvolvimento de suas atividades. Inexigibilidade de 
pagamento do ITCMD. Caráter filantrópico da entidade. 
Incidência do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição 
da República. Caráter meramente declaratório da decisão 
que reconhece a isenção. Norma de estrutura constitucional. 
Efeitos “ex tunc”. Inexigibilidade de créditos pretéritos. 
Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste Tribunal. 
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP; Relator(a): 
José Maria Câmara Junior; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 
25/03/2015; Data de registro: 25/03/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Autora que pretende a 
declaração de sua imunidade tributária em relação ao imposto, 
por se tratar de entidade filantrópica sem fins lucrativos 
Possibilidade – Imunidade tributária constitucionalmente 
prevista. Autora que comprovou ser instituição sem fins 
lucrativos – Sentença denegatória da ordem  Recurso provido. 
(TJ-SP; Relator(a): Reinaldo Miluzzi; Comarca: Campinas; 
Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Data do 
julgamento: 15/09/2014; Data de registro: 16/09/2014)
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AGRAVO. SUCESSÕES. ITCMD. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
POSTULADA EM FAVOR DO ÚNICO LEGATÁRIO. 
ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS. 
1. Provada a condição de entidade beneficente, sem fins 
lucrativos, o legatário faz jus à imunidade tributária prevista 
na Lei 8821/1989, que dispõe acerca do ITCMD. 2. As demais 
despesas do inventário são encargo do espólio, daí porque, em 
relação às custas, não são aplicáveis, ainda que, por analogia, 
as isenções e a imunidade tributária invocadas pelo agravante. 
3. Desimporta, no caso das custas, a condição pessoal do 
legatário – entidade beneficente sem fins lucrativos – mas sim, 
e tão somente, o valor do monte, e a capacidade financeira 
do espólio, que no caso é indiscutível. DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS; Agravo de Instrumento 
Nº 70045798428, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 15/12/2011)

Resumindo, nas transmissões causa mortis e doações destinadas 
às entidades sem fins lucrativos de educação e assistência social não 
haverá a incidência do ITCMD, face à imunidade constitucional contida 
no artigo 150, VI, “c”.

O último capítulo trará uma análise do alcance prático da imunidade, 
agora na esfera federal. Abordaremos também outra questão relevante: 
o imposto de renda incidente sobre aplicação financeira.
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TERMOS-CHAVE: IMUNIDADE NA PRÁTICA, IOF,  
IR, IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, II, ITR, IPI. 

Capítulo 10
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N
o capítulo final serão abordados os impostos da esfera 
federal. Na prática, identificamos que há mais entidades 
pagando de forma indevida os impostos cobrados pelo 
Governo Federal, o que faz com que este capítulo seja de 

suma relevância para as instituições.
Os impostos alcançados pela imunidade na esfera federal são:

Artigo 150, VI, “c” 

FEDERAL: IOF, IR, IR (sobre aplicação financeira), II, ITR e IPI (consumidor final).

iMPOSTOS FEDERAiS

iR – iMPOSTO DE RENDA

CONCEITOS
Imposto de renda é aquele incidente sobre a renda ou 
proventos de qualquer natureza. Em outras palavras, é 
o imposto que incide sobre o produto do capital ou o 
trabalho das pessoas, que recairá sobre os rendimentos, 
ganho de capital e renda, do salário à herança.

Ocorre que, no que toca às entidades sem fins lucrativos de educação 
e assistência social, a Constituição da República, por meio do artigo 150, 
VI, “c”, afasta o poder de tributar dos entes federados sobre sua renda.

Deve-se destacar que a Constituição da República faz uso do termo 
“renda” de forma genérica, não especificando qual tipo, o que nos 
permite concluir que toda e qualquer renda dessas entidades estará 
imune. Esta, inclusive, poderá ser advinda da prestação de serviço, 
seja como atividade meio ou fim da entidade. Merece citação o voto 
do ministro Sydney Sanches, redator do acórdão do RE nº 116.188 
(RTJ 131/1301/02):
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“A Constituição e o Código Tributário Nacional, ao conferirem 
imunidade aos bens, serviços e renda das instituições de educação e 
assistência social, supõem, necessariamente, que elas as aufiram da 
prestação de serviços remunerados. Só a remuneração de serviços e 
os resultados de investimentos, ou mesmo de aplicações financeiras, 
podem realizar o saudável objetivo de colocar essas entidades ao abrigo 
da necessidade de recorrer à caridade oficial ou particular, sempre 
volúvel e precária. Assim entendidos os preceitos constitucional e da 
lei complementar, é evidente, d.v., que a habitualidade da execução de 
serviços retribuídos é, não apenas, irrelevante para o efeito de excluir 
a imunidade, como também recomendável ou louvável para habilitar 
a instituição a cumprir seu relevante objetivo. O que a Constituição 
e o Código Tributário não permitem é a distribuição das rendas a 
associados ou administradores.

A instituição da imunidade é um processo político solvido pelo 
legislador constituinte brasileiro sob a inspiração de critérios finalísticos. 
Preservam-se o patrimônio, a renda e os serviços das instituições 
enumeradas no art. 19, III, c, “pelo fato de serem os fins das instituições 
beneficiadas também atribuições, interesses e deveres do Estado”. 
Por isso, a imunidade “deve abranger os impostos que, por seus efeitos 
econômicos, segundo circunstâncias, desfalcariam o patrimônio, 
diminuiriam a eficácia dos serviços ou a integral aplicação das 
rendas aos objetivos específicos daquelas entidades presumidamente 
desinteressadas, pela sua natureza” (BALEEIRO, Aliomar. Limitações 
Constitucionais, pág. 184, 3ª ed.).

O Supremo Tribunal Federal entende que:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. 
IMPOSTO DE RENDA. I. - A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade tributária 
do art. 150, VI, “c”, da CF., estende-se às entidades sem fins 
lucrativos relativamente ao IR. II. - Agravo improvido. (RE 
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424507 AgR, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda 
Turma, julgado em 28/09/2004, DJ 22-10-2004 PP-00034 
EMENT VOL-02169-06 PP-01047) 

Entende-se que a imunidade alcança toda e qualquer renda, 
seja ela oriunda da atividade meio ou fim da entidade, desde que, 
evidentemente, seja aplicada na consecução dos objetivos estatutários 
da entidade. Tanto é assim que a Receita Federal concede imunidade 
a essas instituições de educação e assistência social, nos termos do art. 
150, VI, “c”, da Constituição da República. Porém, com o anseio e o 
desespero de arrecadar, restringe a imunidade às entidades que atendem 
a Lei 9.532, de 1997, e suas alterações. Ocorre que tal situação não 
pode prosperar, pois não cabe ao legislador ordinário, por meio de 
lei ordinária, regulamentar e, consequentemente, restringir o gozo da 
imunidade.

A Lei 9.532/97 dispõe no artigo 12:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea 
“c”, da Constituição, considera-se imune a instituição de 
educação ou de assistência social que preste os serviços para 
os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da 
população em geral, em caráter complementar às atividades 
do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1º Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e 
os ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de 
renda fixa ou de renda variável.
§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere 
este artigo estão obrigadas a atender os seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos 
serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em 
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva 
exatidão;
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d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados 
da data da emissão, os documentos que comprovem a origem 
de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a 
realização de quaisquer outros atos ou operações que venham 
a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em 
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas 
pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social 
relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações 
acessórias daí decorrentes; 
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição 
que atenda as condições para gozo da imunidade, no caso 
de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas 
atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados 
com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não 
apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em 
determinado exercício, destine referido resultado integralmente 
à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
§ 4o  A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2o não impede: 
I – a remuneração aos diretores não estatutários que tenham 
vínculo empregatício; e
II – a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam 
remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por 
cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores 
do Poder Executivo federal.
§ 5o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no 
inciso II do § 4o deverá obedecer às seguintes condições:
I – nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou 
parente até 3o (terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, 
sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da 
instituição de que trata o caput deste artigo; e 
II – o total pago a título de remuneração para dirigentes, 
pelo exercício das atribuições estatutárias, deve ser inferior 
a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual 
estabelecido neste parágrafo.
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§ 6o O disposto nos §§ 4o e 5o não impede a remuneração da 
pessoa do dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, 
tenha vínculo estatutário e empregatício, exceto se houver 
incompatibilidade de jornadas de trabalho.

É evidente a inconstitucionalidade da Lei 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, em especial no tocante ao art. 12, caput, e seus § 1º, 2º e 
3º, haja vista que tais dispositivos, equivocadamente, propõem-se a 
restringir o gozo da imunidade por meio de lei ordinária. 

A norma constitucional veda aos entes federados a instituição de 
imposto sobre a renda, patrimônio e serviços das entidades de educação 
e assistência social. Tal norma tem o condão de proteger da voracidade 
estatal as entidades citadas. E assim ocorre, porque tais instituições 
substituem e/ou complementam a ação estatal no campo social.

A afronta à norma constitucional se dá quando estabelece o § 1º 
do art. 12, da Lei 9.532/97, que “não estão abrangidos pela imunidade 
os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras 
de renda fixa ou variável”.

Tal dispositivo tenta claramente restringir o gozo da imunidade 
ao excluir desta o ganho de capital auferido em aplicação financeira 
de renda fixa ou variável. Ora, que lógica é esta? O Estado deveria 
incentivar que essas entidades conseguissem se manter com recursos 
próprios, mas, em vez disso, a fome arrecadatória torna cego o 
legislador ordinário.

Parece-nos que o legislador se esqueceu de que a aplicação é uma 
forma de obter meios financeiros para a consecução de seus objetivos. 
O manto da imunidade deve acobertar todos os recursos financeiros 
obtidos por essas entidades imunes, inclusive os rendimentos de aplicações 
financeiras, desde que estes sejam aplicados no cumprimento de suas 
obrigações estatutárias.

Ademais, ao aceitar o entendimento do Fisco, no sentindo de que a 
aplicação financeira configura o desvirtuamento da finalidade estatutária 
das entidades, estar-se-ia ignorando o propósito de preservação e 
proteção da própria moeda, em face de nossa onda inflacionária, que 
corrói e enfraquece a força real da nossa moeda.
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O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de medida cautelar 
na ADI 1.802, considerou inconstitucionais os artigos 12, §§ 1º e 2º, f; 
13, caput, e 14 da Lei 9.532/1997 e, em decorrência disso, suspendeu 
a eficácia dos mesmos. Vejam a ementa do citado julgado:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
“I. Ação direta de inconstitucionalidade: Confederação Nacional 
de Saúde: qualificação reconhecida, uma vez adaptados os 
seus estatutos ao molde legal das confederações sindicais; 
pertinência temática concorrente no caso, uma vez que a 
categoria econômica representada pela autora abrange entidades 
de fins não lucrativos, pois sua característica não é a ausência 
de atividade econômica, mas o fato de não destinarem os seus 
resultados positivos à distribuição de lucros.
II. Imunidade tributária (CF, art. 150, VI, “c”, e 146, II): ‘instituições 
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei’: delimitação dos âmbitos da matéria reservada, 
no ponto, à intermediação da lei complementar e da lei ordinária: 
análise, a partir daí, dos preceitos impugnados (L. 9.532/97, arts. 
12 a 14): cautelar parcialmente deferida.
1. Conforme precedente no STF (RE 93.770, Muñoz, RTJ 
102/304) e na linha da melhor doutrina, o que a Constituição 
remete à lei ordinária, no tocante à imunidade tributária 
considerada, é a fixação de normas sobre a constituição e o 
funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune; 
não o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, quando 
susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado 
à lei complementar.
2. À luz desse critério distintivo, parece ficarem incólumes à 
eiva da inconstitucionalidade formal arguida os arts. 12 e §§ 
2º (salvo a alínea f) e 3º, assim como o parág. único do art. 13; 
ao contrário, é densa a plausibilidade da alegação de invalidez 
dos arts. 12, § 2º, f ; 13, caput, e 14 e, finalmente, se afigura 
chapada a inconstitucionalidade não só formal, mas também 
material, do § 1º do art. 12, da lei questionada.
3. Reserva à decisão definitiva de controvérsias acerca do 
conceito da entidade de assistência social para o fim da 

Livro Imunidades Tributarias.indb   127 17/03/2016   20:31:34



Guilherme Guerra Reis e Renata Aparecida de Lima128

declaração da imunidade discutida — como as relativas à 
exigência ou não da gratuidade dos serviços prestados ou à 
compreensão ou não das instituições beneficentes de clientelas 
restritas e das organizações de previdência privada: matérias 
que, embora não suscitadas pela requerente, dizem com a 
validade do art. 12, caput, da L. 9.532/97 e, por isso, devem 
ser consideradas na decisão definitiva, mas cuja delibação não 
é necessária à decisão cautelar da ação direta.”(ADI 1.802-MC, 
rel. min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 13.02.2004 - 
grifos originais)

Desde então o Supremo vem decidindo no mesmo sentido, vejamos:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
E M B A R G O S  D E  D E C L A R AÇÃO  D E C I D I D O S 
MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO 
DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1º, DO CPC. 
INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA N. 281/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM 
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O agravo é 
inadmissível quando interposto contra decisão suscetível 
de impugnação na via recursal ordinária. O esgotamento 
da instância é condição de acesso à via do apelo extremo. 
Precedentes: AI 670.775-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 
1ª Turma, DJe 17.4.2009 e AI 713.039-AgR-ED, Rel. Min. 
ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe 25.9.2009. 2. Deveras, não foi 
interposto o agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC, contra 
decisão monocrática proferida nos embargos de declaração. 
3. Incidência da Súmula n. 281/STF: É inadmissível o recurso 
extraordinário quando couber na justiça de origem recurso 
ordinário da decisão impugnada. 4. In casu, o acórdão recorrido 
assentou: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA INSTITUIÇÃO DEDICADA À ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - ARTIGO 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO DA 
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REPÚBLICA - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO 
ARTIGO 14 DO CTN LEI 9.532/1997 - EXCLUSÃO DA 
IMUNIDADE DOS RENDIMENTOS E GANHOS DE 
CAPITAL AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 
VIGÊNCIA SUSPENSA. 1. A Constituição da República 
assegura imunidade tributária às instituições de educação e 
de assistência social, sem fins lucrativos, no que se refere à 
instituição de impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda 
ou os serviços relacionados às suas finalidades essenciais, desde 
que sejam cumpridos os requisitos contidos no art. 14 do CTN. 
2. O parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição, ao determinar 
que a imunidade concerne apenas ao patrimônio, à renda e 
aos serviços relacionados com suas finalidades essenciais, não 
exclui os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras 
que são vertidos aos objetivos da própria entidade, como ocorre 
com a renda auferida a partir das suas atividades assistenciais, 
ou mesmo da comercialização de seus bens. 3. A imunidade 
não é restrita apenas à renda decorrente do objeto social da 
entidade, mas sim toda aquela auferida de forma regular 
visando resguardar o seu patrimônio dos efeitos corrosivos 
da inflação, como ocorre com as aplicações financeiras. 4. 
O art. 12, § 1º da Lei L. 9.532/97, lei ordinária, excluiu da 
imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em 
aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. 5. 
Ofensa ao art. 146, II, da Constituição da República, que 
determina competir à lei complementar regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar. 6. A imposição tributária 
também estaria tributando o patrimônio da entidade, o que 
é vedado pela Constituição da República, porquanto as 
aplicações financeiras não têm a finalidade de auferir lucros, 
mas sim de resguardar o patrimônio dos efeitos corrosivos 
da inflação. 7. O dispositivo teve sua vigência suspensa por 
força de decisão proferida em Medida Cautelar na ADIN nº 
1802. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AI 
740563 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 02/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 
DIVULG 24-04-2013 PUBLIC 25-04-2013) 
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“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE [ART. 150, VI, `C´, DA 
CONSTITUIÇÃO do BRASIL]. ENTIDADE FILANTRÓPICA. 
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ARTS. 12 A 14 DA 
LEI 9.532/97. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
A imunidade das entidades de assistência social prevista no artigo 
150, VI, `c´, da Constituição do Brasil, abrange rendimentos 
em aplicações financeiras enquanto não houver regulação do 
disposto no § 4º do artigo 150 da Constituição do Brasil por 
Lei Complementar. Precedentes. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” (AI 769.613-AgR, rel. min. Eros Grau, 
Segunda Turma, DJ de 09.04.2010)

“1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Art. 12, 
§ 1º, da Lei 9.532/97. Inconstitucionalidade. Decisão mantida. 
Agravo regimental improvido. O Plenário da Corte entendeu 
pela inconstitucionalidade formal e material do art. 12, 1º, da 
Lei 9.532/97. 2. RECURSO. Agravo Regimental. Erro material. 
Conhecimento. Devem-se corrigir erros materiais, ainda que 
sua correção não implique alteração do teor decisório do 
acórdão.” (AI 739.800-AgR, rel. min. Cezar Peluso, Segunda 
Turma, DJ de 18.09.2009)

Dito isso, concluímos que o Supremo Tribunal Federal mantém seu 
entendimento de que a aplicação da imunidade deve ser interpretada 
de forma ampliativa, permitindo que as entidades imunes de fato 
não sofram qualquer tributação que alcance sua renda, patrimônio e 
serviço. No caso em questão, afastou a incidência do Imposto de Renda 
de toda e qualquer renda obtida pela entidade, desde que aplicada às 
suas finalidades estatutárias.

VIVENDO A EXPERIÊNCIA…
...A Constituição da República concede imunidade às rendas das 
entidades sem fins lucrativos, sem qualquer distinção de renda. 
Ocorre que a União, com sua costumeira sede arrecadatória, 
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instituiu a incidência do imposto de renda sobre as aplicações 
financeiras das entidades sem fins lucrativos.
Tal incidência é ilegal, pois instituiu imposto sobre renda que 
é imune, sem distinção de origem da renda.
Como tal cobrança se dá de forma indireta, pois as instituições 
bancárias realizam o desconto do imposto de renda de forma 
direta, as entidades muitas vezes não percebem este pagamento. 
Somente quando iniciamos nosso trabalho, com o levantamento 
dos valores pagos de forma indevida, é que as entidades percebem 
o pagamento indevido – pagamento este que tem valor muito 
significativo para as entidades.
Diante disso, acionamos o Poder Judiciário, que afasta 
de imediato tal cobrança. Isso já ocorreu para inúmeros 
clientes nossos.

iOF - iMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDiTO, CÂMBiO  
E SEGURO OU RELATivAS A TÍTULOS OU vALORES MOBiLiÁRiOS

CONCEITOS
O IOF é o imposto incidente sobre as operações de 
crédito, câmbio e seguro e qualquer outro tipo de 
operação relacionada a títulos e valores mobiliários – em 
outras palavras, sobre o patrimônio e renda das pessoas.

No entanto, a imunidade concedida às entidades de educação e 
assistência social afasta a incidência do IOF sobre o ativo e a renda 
decorrente da aplicação financeira, desde que a renda seja aplicada nas 
suas finalidades essenciais. 

Nesse sentido, temos a lição de Fernando Borges Mânica: 

Nessa linha de pensamento, entendemos que aplicações financeiras 
realizadas por entidades imunes não são objeto do imposto sobre 
operações de crédito, câmbio, seguro e sobre operações relativas 
a títulos e valores mobiliários (IOF). Tal tributo incide sobre o 
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patrimônio em sentido dinâmico, de modo que, como bem assinalou 
Silvia Faber Torres, ao tratar da questão, o IOF onera a própria 
renda da entidade imune. (MÂNICA, Fernando Borges. Terceiro 
Setor e imunidade tributária: teoria e prática. Belo Horizonte: 
Fórum, 2008, p. 279).

Os tribunais têm entendido que a imunidade é extensiva ao IOF, 
vejamos:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
Entidade de assistência social. IOF. Imunidade tributária. Art. 
150, VI, c. No tocante às entidades de assistência social, que 
atendam aos requisitos atendidos pela ora recorrida, esta Corte 
tem reconhecida em favor delas a imunidade tributária prevista 
no artigo 150, VI, “c”, sendo que, especificamente quanto ao 
IOF, a Segunda Turma, no RE 232.080-AgR, relator o eminente 
ministro Nelson Jobim, reconheceu a aplicação dessa imunidade, 
citando, inclusive, a decisão tomada nos RE 183.216-AgR-ED, 
onde se salientou que “(...) o fato de a entidade proceder à 
aplicação de recursos não significa atuação fora do que previsto 
no ato de sua constituição”.” (RE 241.090, Rel. Min. Moreira 
Alves, julgamento em 26-2-02, 1ª Turma, DJ de 26-4-02). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMUNIDADE – 
IOF – ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS 
LUCRATIVOS – RENDAS – OPERAÇÕES FINANCEIRAS – 
ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “C”, DA CARTA 
FEDERAL. O texto da alínea “c” do inciso VI do artigo 150 
é categórico ao revelar a imunidade quanto ao patrimônio 
e renda de entidades de assistência social que não tenham 
fins lucrativos.” (AI 724793 AgR / SP, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO, j.13/04/2011, DJe-086 DIVULG 09-05-2011 
PUBLIC 10-05-2011.)

E mais:
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IMUNIDADE NA BALANÇA…
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. 
CONSTITUIÇÃO, ART. 150, INC. VI LETRA C. IOF. 
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. – I – Não pode 
a União fazer incidir o Imposto sobre Operações Financeiras – 
IOF sobre a renda das instituições de assistência social, sem fins 
lucrativos, por violar preceito constitucional (Constituição, art. 
150, VI, c). – II – Sentença mantida” (REO de Reg. n. 93.01.25118/
MG, 3ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Juiz TOURINHO 
NETO, j. 26.06.95, v. u., DJ 30.06.95, p. 41.943).

“CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IOF. 
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS. – I – A imunidade prevista na letra c do inc. 
VI do art. 150 da CF/88, não fica desnaturada pelo só fato de a 
entidade aplicar recursos do fundo de aplicações financeiras, visto 
que a manutenção do poder de compra da moeda reverte em prol 
de suas finalidades. – II – Remessa “ex officio” improvida” (REO 
de Reg. n. 93.04.31560/RS, 1ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. 
Juiz PAIM FALCÃO, j. 09.05.95, v. u., DJ 07.06.95, p. 35.572).

Assim estabelecido, conclui-se que a imunidade constitucional afasta 
a incidência do IOF, afinal, a imunidade tem o condão de proteger o 
patrimônio, a renda e o serviço das entidades, excluindo, portanto, 
qualquer imposto que economicamente agrave a saúde econômico-
financeira das entidades. 

VIVENDO A EXPERIÊNCIA…
...As entidades também estão imunes ao pagamento do IOF.
Ocorre que, na prática, as instituições bancárias não reconhecem 
com facilidade este direito, o que obriga as entidades ao 
pagamento indevido do imposto.
Um cliente que possuía contas bancárias em duas agências de 
uma mesma instituição bancária, em uma mesma cidade – no 
caso, uma agência cobrava o IOF, e a outra, não. 
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Fizemos a tentativa de resolução administrativa, sem sucesso. Ao 
acionarmos o poder judiciário, conseguimos afastar a cobrança 
indevida do IOF e ainda assegurar que a isenção concedida pela 
outra agência não estivesse mais sujeita à vontade discricionária 
da instituição bancária.

iPi – iMPOSTO SOBRE PRODUTOS iNDUSTRiALiZADOS

CONCEITOS
O IPI é o imposto incidente sobre os produtos 
industrializados, nacionais e estrangeiros.

De forma objetiva, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 
imunidade prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição da República 
em favor das instituições de assistência social afasta a incidência do 
IPI sobre os bens importados, os quais serão utilizados na consecução 
de seus objetivos estatutários.

Nesse sentido, os seguintes julgados, abaixo transcritos: 

IMUNIDADE NA BALANÇA…
“IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSTO SOBRE 
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E IMPOSTO DE 
IMPORTAÇÃO – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
IMPORTAÇÃO DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE. 
A imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição 
da República, em favor das instituições de assistência social, 
abrange o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos 
Industrializados, que incidem sobre bens a serem utilizados 
na prestação de seus serviços específicos. Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Recurso não conhecido” (RE 
243.807/SP – Rel. Min. Ilmar Galvão – STF – 1ª Turma – 
DJ 28/04/2000 – p. 98).
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“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO 
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E IMPOSTO DE 
IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOOCIAL. 
A imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição 
da República, em favor das instituições de assistência social, 
abrange o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos 
Industrializados, que incidem sobre bens a serem utilizados 
na prestação de seus serviços específicos. Agravo regimental 
a que se nega provimento.” (AgR no Agravo de Instrumento 
378.454-2/SP –Rel. Min. Maurício Corrêa – STF 2ª Turma – 
DJ 29/11/2002).

No que toca aos produtos adquiridos no mercado nacional, 
entendemos ser aplicável ao IPI o mesmo raciocínio aplicado ao ICMS. 
Em outras palavras, e de forma sucinta, não deveria haver a incidência 
do IPI, pois, mesmo que, de forma indireta, estar-se-ia afetando o 
patrimônio das entidades imunes. Resumindo: entendemos que a 
entidade imune não deve pagar o IPI, seja na aquisição no mercado 
externo, seja na aquisição no mercado interno. 

ii – iMPOSTO DE iMPORTAÇÃO

CONCEITOS
O Imposto de Importação é aquele incidente sobre a 
importação de produtos estrangeiros, e tem como fato 
gerador a entrada deste no território nacional.

A imunidade tributária contida no artigo 150, VI, “c”, da Constituição 
da República abrange o Imposto de Importação sempre que os bens 
importados forem destinados ao patrimônio da entidade contribuinte e 
quando sua destinação estiver relacionada com as finalidades estatutárias 
da entidade.
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Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
“IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. 
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTAÇÃO 
DE “BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE”. A imunidade 
prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República, em 
favor das instituições de assistência social, abrange o imposto 
de importação e o imposto sobre Produtos Industrializados, 
que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de 
seus serviços específicos. Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Recurso não conhecido.” (RE 243807/SP, Rel.: Min. 
ILMAR GALVÃO, Julg.: 15/02/2000, Primeira Turma, Publ.: DJ 
DATA-28-04-00 PP-00098 EMENT VOL-01988-08 PP-01529).

Os demais Tribunais também decidem no mesmo sentido:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - ENTIDADE 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 
150, VI, “c”, DO CTN. I – A imunidade prevista no art. 150, 
VI, “c”, da Constituição da República, em favor das instituições 
de assistência social, abrange o Imposto de Importação e o 
Imposto sobre Produtos Industrializados, que incidem sobre 
bens a serem utilizados na prestação de seus serviços específicos. 
II – A alegada ilegitimidade passiva da autoridade impetrada 
é matéria a ser tratada no mandado de segurança, cabendo ao 
juiz “a quo” decidir o que entender de direito. III – Quando o 
Estado, através da imunidade concedida na Constituição da 
República, deixa de cobrar impostos das entidades assistenciais 
sem fins lucrativos, não está abrindo mão dos recursos que deixa 
de arrecadar, mas está, sim, optando por manter esses recursos 
nas atividades das entidades que são suas parceiras na prestação 
de serviços no interesse da sociedade. IV – Agravo regimental 
improvido. (TRF 2ª Região; AGA – Agravo de Instrumento nº 
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200002010687149; Primeira Turma;  Relator Carreira Alvim; 
DJU - Data:: 24/01/2002)

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE. 
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTAÇÃO DE 
BEM QUE ATENDE ÀS FINALIDADES DA ENTIDADE. ART 14 
DO CTN. ART. 150, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
1. A Constituição da República estabelece ser vedada a instituição 
de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições 
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei (art. 150, VI, c). 2. O STF entende que a imunidade 
prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República, em 
favor das instituições de assistência social, abrange o Imposto 
de Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados que 
incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus serviços 
específicos (AI-AgR 378454, Maurício Corrêa; RE 243807, Ilmar 
Galvão). 3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, 
da CF/88, deve ser interpretada em conjunto com o art. 14 do 
CTN. Uma vez preenchidos os requisitos legais, há de se manter 
a sentença concessiva da segurança. 4. Apelação e remessa oficial 
improvidas.” (TRF 1.ª Região, AMS 1999.38.00.037730-1/MG, 
Oitava Turma, Rel. Juiz. Federal CLEBERSON JOSÉ ROCHA 
(conv.), e-DJF1 de 15/10/2010)

Dito isso, conforme pacificado no Supremo Tribunal Federal, a 
imunidade contida no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República 
afasta a incidência do Imposto de Importação quando os bens importados 
forem utilizados nas finalidades estatutárias das entidades imunes.

A imunidade tributária contida no artigo 150, VI, “c”, da 
Constituição da República abrange o Imposto de Importação 

sempre que os bens importados forem destinados ao patrimônio 
da entidade contribuinte e quando sua destinação estiver 
relacionada com as finalidades estatutárias da entidade.
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iTR – iMPOSTO SOBRE A PROPRiEDADE RURAL

CONCEITOS
O ITR é o imposto incidente sobre a propriedade 
territorial rural e tem como fato gerador a propriedade, 
o domínio útil ou a posse de imóvel localizado fora da 
zona urbana do município.

Este é um imposto que incide sobre o patrimônio e nos termos do 
artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República. Não incidirá sobre 
os imóveis rurais de propriedade das entidades sem fins lucrativos com 
atuação na área educacional ou assistencial.

Neste sentido é o posicionamento jurisprudencial:

IMUNIDADE NA BALANÇA…
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE 
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. EXERCÍCIO DE 1994. 
ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. 
ART. 150, IV, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
ARTIGOS 9º E 14 DO CTN. IMUNIDADE. NULIDADE DO 
LANÇAMENTO.  1. A Constituição da República impede a 
incidência de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços 
das instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, o que se trata 
efetivamente de limitação ao poder de tributar estabelecida 
na Constituição da República (art. 150, IV, “c”, da CF).  2. 
As exigências a serem atendidas para gozar da imunidade 
estabelecida constitucional constam nos arts. 9º e 14 do 
Código Tributário Nacional.  3. A instituição de assistência 
educacional que comprova atender aos requisitos legais 
tem direito à imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da 
Constituição.  4. Reconhecida a imunidade tributária desde 
a constituição da entidade, em 1993, deve ser declarado nulo 
o lançamento fiscal de ITR relativo ao exercício de 1994.  5. 
Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF 
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da 1ª Região; AC 0002641-63.2008.4.01.9199 / MT, Rel. 
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO 
CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.853 de 25/11/2011).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITR - LANÇAMENTO 
POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - INSTITUIÇÃO SEM FINS 
LUCRATIVOS - EXIGIBILIDADE TAXAS, CONTRIBUIÇÃO 
PARAFISCAL E CNA. 1. Sentença não submetida ao reexame 
necessário a teor do disposto no § 2º do artigo 475 do Código 
de Processo Civil. 2. O marco inicial da prescrição da ação de 
cobrança para tributos sujeitos a lançamento por homologação 
ocorre com a constituição do crédito tributário, correspondente à 
data mais recente entre a entrega da Declaração de Contribuições 
de Tributos Federais (DCTF) pelo contribuinte e o vencimento 
do tributo. 3. O marco final deve ser analisado de acordo com 
a data de ajuizamento da execução: se anterior a 09/06/2005 
(vigência da Lei Complementar nº 118/05), corresponderá à 
data deste ajuizamento, pois se aplica a redação antiga do art. 
174, § único, I, CTN sob o enfoque da súmula nº 106 do C. 
STJ; se o ajuizamento for posterior a 09/06/2005, em atenção 
ao princípio “tempus regit actum”, o marco final consistirá no 
despacho do juiz que ordenar a citação, nos termos da nova 
redação deste mesmo dispositivo. 4. Inocorrência de prescrição, 
porquanto ausente período superior a cinco anos entre a 
constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento 
da execução. Precedentes do C. STJ. 5. A pessoa jurídica 
sem fins lucrativos reconhecida como entidade de utilidade 
pública goza da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 
“c” da CF/88. 6. Atendidos os requisitos constitucionais e os 
prescritos no art. 14 do CTN, de rigor afastar a exigibilidade 
do recolhimento do ITR, visto estar, a embargante, abrangida 
pela imunidade tributária. 7. Exigibilidade das parcelas relativas 
à contribuição parafiscal, taxa de cadastro e CNA, pois não 
está sendo cobrada a CONTAG e tais tributos não estão 
albergados pela imunidade. 8. Sem condenação nos honorários 
advocatícios, ante a sucumbência recíproca. (TRF 3ª Região, 
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SEXTA TURMA, APELREEX 0600449-83.1992.4.03.6105, 
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, 
julgado em 20/01/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/01/2011 
PÁGINA: 346)

IMUNIDADE. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEAS ‘B’ E 
‘C’ DA CF. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. MITRA DA 
ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE. - As alíneas “b” e “c” 
do inciso VI do art. 150 da CF devem ser interpretadas com 
base no § 4º do mesmo artigo. Ainda que a Mitra não pudesse 
ser beneficiária da imunidade com base na alínea ‘b’ (templos 
de qualquer culto), estaria abarcada pela regra imunizante da 
alínea ‘c’ (patrimônio, renda ou serviços das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos), desde que 
relacionados com suas finalidades essenciais (§ 4º). Isso porque, 
além de ser reconhecida como entidade de assistência social, os 
imóveis rurais sobre os quais postula a imunidade do ITR são 
utilizados para produção de hortifrutigranjeiros distribuídos entre 
suas mantidas (seminários, igrejas etc.) para consumo próprio 
e distribuída entre a comunidade carente através de doações e 
refeições. Não vislumbro a necessidade de que essa produção 
seja somente utilizada para os fins assistenciais a que se dispõe 
a apelante, diferentemente do juízo a quo. É indispensável para 
o implemento dos objetivos da autora proporcionar aos que 
neste trabalho estão engajados o respectivo sustento, visto se 
tratar de pessoas que renunciaram ao seu patrimônio pessoal. 
(TRF4a. Região, AMS 199904010524455, rel. ELOY BERNST 
JUSTO, Dje 17/01/01)

Por isso, mais uma vez deverá prevalecer a norma constitucional, 
afastando dos imóveis de propriedade das entidades sem fins lucrativos 
a incidência do ITR.
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O 
gozo da imunidade pelas entidades não é um sonho, como 
alguns nos disseram em nossas caminhadas. É uma realidade 
para aqueles que acionaram o judiciário e que, de forma 
real, usufruem esse direito.

Podemos demonstrar neste trabalho que aqueles que buscam seus 
direitos conseguem colocá-los em prática. Assim deve ser para as 
entidades que ainda não sabem, ou que, por algum motivo, não quiseram 
reivindicar pela via judicial o benefício concedido pela Constituição 
da República. 

Uma das maiores dificuldades das entidades é a captação de recursos, 
e, nesse sentido, o usufruto da imunidade nada mais é do que uma 
captação de recurso às avessas. Afinal, a entidade passará a dispor de 
recurso livre para empregar em suas atividades finalísticas, uma vez que 
deixará de recolher para os cofres públicos o valor referente ao imposto.

A prática nos demonstra que as instituições que acionam o judiciário 
para reconhecimento da imunidade ainda conseguem rever os pagamentos 
feitos de forma indevida nos últimos cinco anos. Para tanto, investiram 
em média 15% do valor recuperado em assessoria jurídica e despesas 
processuais, para reivindicar o benefício imunitório. Isso sem contabilizar 
o proveito econômico futuro, pois, afinal, a entidade não pagará mais 
imposto enquanto permanecer em atividade.

Faça valer o seu direito!

Proposições Finais
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A 
Nelson Wilians & Advogados Associados desenvolve um 
trabalho destinado às entidades do Terceiro Setor em todo 
o território nacional, por meio de seu Núcleo Especializado 
em Direito do Terceiro Setor. Este trabalho é coordenado 

pelos autores desta obra.
O trabalho consiste na prestação de serviço jurídico contencioso 

para reivindicar o direito à imunidade constitucional apresentado nesta 
publicação, bem como das Contribuições Sociais previstas no artigo 
195, § 7º, da Constituição da República. 

Além desta assessoria contenciosa, prestamos o serviço de assessoria 
jurídica consultiva especializada em Direito do Terceiro Setor, tais como:
•	 Assessoria	na	elaboração,	revisão	e	alteração	de	Estatuto	Social	e	

Regimento Interno das entidades sem fins lucrativos;
•	 Assessoria	na	revisão	de	Atas	das	reuniões	ordinárias	e	extraordinárias	

da Diretoria e do Conselho Fiscal, com o propósito de dar legalidade 
aos atos praticados;

•	 Assessoria	no	credenciamento	junto	aos	órgãos	e	conselhos	na	área	
de atuação;

•	 Acompanhamento	junto	aos	órgãos	diretamente	vinculados	às	
entidades do Terceiro Setor (principalmente junto aos órgãos de 
fiscalização e controle);

•	 Assessoria	na	análise,	interpretação	e	aplicação	da	legislação	aplicada	
ao Terceiro Setor;

•	 Elaboração,	implantação	e	acompanhamento	de	manuais	de	normas,	
políticas e diretrizes para ações no Terceiro Setor;

•	 Assessoria	na	capacitação,	orientação	e	treinamento	do	Corpo	
Diretivo da entidade;

Apresentação dos 
autores e seus contatos
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•	 Apoio	técnico	ao	Conselho	de	Fiscal	e	à	Gerência	Executiva	na	
tomada de decisões;

•	 Assessoria	na	contratação	com	entes	públicos;
•	 Assessoria	na	prestação	de	contas	dos	contratos	celebrados	com	

entes públicos;
•	 Elaboração	de	projetos	para	captação	de	recursos	nas	áreas	de	

assistência social, meio ambiente, educação, cultura e saúde;
•	 Assessoria	na	criação,	administração	e	extinção	(dissolução	e	

liquidação) de organizações sem fins lucrativos;
•	 Assessoria	e	acompanhamento	dos	contratos	celebrados	com	

entes públicos;
•	 Atendimento	de	consultas	e	emissão	de	pareceres	jurídicos.

Por contar com profissionais especializados no Terceiro Setor, o 
escritório encontra-se apto e capacitado a assessorar sua entidade em 
todas as áreas do Direito e em todo o território nacional.

Contatos para palestras, cursos, oficinas e consultorias

GUILHERME GUERRA REIS
e-mail: guilherme.reis@nwadv.com.br

RENATA APARECIDA DE LIMA
e-mail: renata.lima@nwadv.com.br

Facebook: www.facebook.com/nucleodoterceirosetor-nwadv
Site: www.nwadv.com.br 

!
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Com uma linguagem acessível, a � nalidade principal deste livro 
é facilitar o entendimento do leitor, para servir como importante 
instrumento de consulta, principalmente, para os dirigentes das entidades 
sem � ns lucrativos, estudantes, advogados, membros da Magistratura, 
do Ministério Público e demais operadores do Direito.

O livro expõe de maneira muito pragmática a demonstração e 
comprovação de que as entidades sem � ns lucrativos, que atuam nas 
áreas de saúde, assistência social, educação, esporte, cultura, capacitação, 
entre outras, não devem e, mais do que isso, não podem pagar imposto 
sobre seus serviços, patrimônios e rendas.

Embora a imunidade destinada às entidades sem � ns lucrativos, não 
seja um direito novo, ou seja, a imunidade existe desde a Constituição de 
1946 perdurando até a atual Constituição de 1988, muitas ou a maioria 
das entidades sem � ns lucrativos pagam impostos de maneira indevida, 
acarretando prejuízos para o desenvolvimento de suas atividades.

O leitor terá o conhecimento amplo dos conceitos do que vem a ser 
educação e assistência social, além do entendimento sobre patrimônio, 
renda e serviços uma vez que as entidades não devem ser tributadas. 

O livro explica o conceito de imunidade, diferenciando-a de isenção 
e demonstrando que não é um “favor” do Estado a concessão da 
mesma, mas sim um reconhecimento desta atividade, que deveria ser 
desenvolvida pelo ente estatal, para a manutenção e o desenvolvimento 
de atividades voltadas para o benefício da sociedade.  

O livro � naliza indicando cada um dos impostos nas esferas municipal, 
estadual e federal, demonstrando quais são alcançados pela imunidade e 
apresentando julgados que demonstre ser este um direito das entidades 
sem � ns lucrativos, que nasce assim que uma entidade é constituída.

Guilherme Reis
Advogado com 10 anos de atuação no Terceiro 
Setor – Inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccionais Espírito Santo (10.983) e 
de São Paulo (324.497). Graduado em Direito 
pela Universidade de Vila Velha. Sócio-Diretor 
do escritório Nelson Wilians & Advogados 
Associados. Especialista em Direito do Terceiro 
Setor e Direito Tributário. Mestrando em Ciências 
Jurídicas pela Universidade Autônoma de 
Lisboa em Portugal. Professor do curso de pós-
graduação em Direito e Contabilidade para o 
Terceiro Setor da FBMG. Professor, palestrante 
em direito tributário, direito administrativo e 
direito civil relacionados ao Terceiro Setor.

Renata Lima
Advogada e Contadora com 10 anos de atuação 
no Terceiro Setor – Inscrita na Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional Minas Gerais 
(154.326). Graduada em Direito e Ciências 
Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais. Sócia e Coordenadora Nacional 
do Núcleo Terceiro Setor do escritório Nelson 
Wilians & Advogados Associados. Especialista 
em Direito Tributário e Perícias Contábeis. 
Atuou nos setores da Controladoria e Jurídico do 
Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor - 
CAOTS do Ministério Público de MG. Mestranda 
Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma 
de Lisboa em Portugal, professora da pós-
graduação em Direito e Contabilidade para o 
Terceiro Setor da FBMG, palestrante em direito 
tributário, direito administrativo e direito civil 
relacionados ao Terceiro Setor.

O Instituto Filantropia foi fundado com 
o objetivo de democratizar a informação 

técnica relacionada ao Terceiro Setor. 
Utilizando a expertise adquirida por seus 

dirigentes ao longo de 10 anos de existência 
da Revista Filantropia, o Instituto amplia a 
utilização dos canais de comunicação para 

levar mais informação a seus afi liados, 
por meio de ferramentas como eventos, 
publicações, livros e portal na internet. 

www.institutofi lantropia.org.br 
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