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RESUMO 

ZELLA, T.V. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DAS INSTITUICOES 
PUBLICAS DE ENSINO: UM ESTUDO EXPLORAT6RIO SOBRE A INCIDENCIA 
TRIBUTARIA. As entidades sem fins lucrativos das institui<;oes publicas de ensino 
sao pessoas juridicas, autorizadas por lei sua cria<;ao, com capacidade de auto
administra<;ao, para desempenho de atividade atribuida ao Estado no ambito 
social, sujeita a controle administrative ou tutela exercido nos limites da lei. Essas 
entidades sao objeto importante dentro do Estado, pois exercem trabalhos que 
deveria ser do proprio Estado, mais por inoperancia desse, a sociedade se ve com 
a necessidade de organizar-se atraves de funda<;oes e associa<;oes, entao como 
ajuda para manuten<;ao dessas entidades o Estado lhes concede beneficios de 
ordem tributaria, atraves de imunidade e isen<;oes.As entidades sem fins lucrativos 
das institui<;oes publicas de ensino sao as chamadas Funda<;oes de apoio, a 
rela<;ao Funda<;oes de apoio com lnstitui<;oes de Ensino Superior esta 
regulamentada atraves de legisla<;ao especifica. Para exercerem suas atividades 
como entidades de efetivo apoio as Universidades Publicas, e necessaria que 
preencham determinadas condi<;oes, entre elas: interagir efetivamente com a 
comunidade universitaria atraves de criterios claros na rela<;ao, estabelecidos 
atraves das politicas da Universidade; compreender que a rela<;ao 
Universidade/Funda<;ao e institucional, pautada em criterios da Universidade e 
estabelecidos pela legisla<;ao vigente; desenvolver a<;oes em consonancia com a 
Universidade, detectando assim demandas da sociedade e forma de viabiliza-las; 
agente da integra<;ao Universidade/sociedade; articular-se com 6rgaos de fomento 
e financiamento de projetos cientificos, culturais, tecnol6gicos e de 
desenvolvimento institucional; ser competente administrativamente e agil na 
gestao de seus instrumentos de a<;ao; manter situa<;ao regular perante os 6rgaos 
fiscalizadores; transparencia nas a<;oes. Para obten<;ao de beneficios de ordem 
tributaria as pessoas juridicas constituidas sob a forma de funda<;oes ou 
associa<;oes, no caso do nao enquadramento nas regras da imunidade, deverao 
recorrer as normas de isen<;ao, procurando atender os requisites solicitados. 

Palavras Chave: Terceiro Setor; Funda<;oes; Entidades; Tributos 
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1. INTRODUCAO 

As entidades sem fins lucrativos representam hoje corpos intermediaries entre 

o Estado eo individuo, tornando- se instrumento de grande ajuda ao Estado, sendo 

cooperadores em servi9os que deveriam ser exercidos pelo proprio Estado, mais 

pela deficiencia deste existe a necessidade vinda da sociedade em organizar-se em 

associa9oes e funda9oes. 

Dentro das lnstitui96es Publicas de Ensino, instrumento de grande 

importancia para o seu desenvolvimento sao as funda96es de apoio, tendo estas a 

finalidade basica de servir ao desenvolvimento da ciencia, tecnologia e da cultura. 

A dubiedade da legisla9ao, a nao compreensao de seus papeis, tanto por 

parte dos 6rgaos fiscalizadores, como da comunidade universitaria, daqueles 

decorrentes da polftica de abandono das lnstitui96es Ensino Superior(IES) publicas, 

que obrigam as funda96es a atenderem necessidades essenciais das Universidades 

e da sociedade como por exemplo a contrata9ao de pessoal para os hospitais 

universitarios. Desse modo as funda96es de apoio vivem momentos de grande 

instabilidade. As leis sao mutaveis. Em face desta realidade devemos sempre 

consultar o 6rgao expedidor do documento que necessitamos ou no momenta da 

renova9ao do mesmo, se a lei ainda permanece inalterada. 

Cabe identificar quais serao os destinatarios que a norma constitucional se 

refere, missao essa dada a quem cabe a tarefa de interpretar o preceito 

constitucional que outorga imunidade. Cabe tambem nesse ponto identificar quais as 

institui96es de assistencia social e quais as institui96es de educa9ao beneficiarias da 

imunidades, uma vez que a norma constitucional as classificou em genera e nao em 

especie. 
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Para obten9ao de beneficios de ordem tributaria as pessoas juridicas 

constituidas sob a forma de funda9oes ou associayoes, no caso do nao 

enquadramento nas regras da imunidade, deverao recorrer as normas de isen9ao, 

procurando atender os requisites de ordem federal, estadual ou municipal. 

A instituiyao referida no texto constitucional, ora interpretada, pode ser 

qualquer organiza9ao de carater permanente, sem fins lucrativos, que tenha 

objetivos ou finalidades eminentemente sociais. Pode organizar-se juridicamente sob 

a forma de qualquer entidade permitida em lei: associa9ao, sociedade, funda9ao ou 

servi9o social autonomo. 

0 objetivo geral desse estudo e demonstrar o trabalho das entidades sem 

fins lucrativos da institui9oes publicas de ensino em prol da sociedade. 

Ja a duvida ou 0 problema de pesquisa e quanta a carga tributaria dessas 

institui9oes, qual impacto dessa incidencia, quais isen9oes sao cabiveis? 

A tendencia do Estado em fomentar esse tipo de movimento fundacional e de 

entidades de interesse social, vern da coopera9ao que essas entidades lhes 

proporcionam, obtendo dessa forma como apoio do proprio Estado a conquista de 

uma carga tributaria compativel com seu sistema. Quanta ao trabalho realizado 

existem controles, entre eles auditorias, que fiscalizam essas institui9oes, sendo 

pequena a possibilidade de erros, porem os mesmos podem existir. 

Objetivos especificos e estudar essa carga tributaria, suas isen9oes, 

imunidades e qual o impacto dessa incidencia. Servindo de subsidio, ou seja, servir 

como fonte de apoio e pesquisa sabre a incidencia tributaria dentro das fundayoes 

de apoio das institui9oes publicas de ensino, devido a grande complexidade de 

normas, leis, decretos, vigentes sabre essa materia venho atraves dessa monografia 



3 

trazer de forma direta todos os pontes em que se baseiam essas instituigoes no 

momenta de tributar, atraves da busca do confronto de dados e de fontes de 

informagao, para enriquecer reflexao; fazendo urn abertura do objetivo geral em 

outros menores, que constituirao possiveis capitulos no decorrer da estruturagao do 

trabalho. 
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2. METODOLOGIA 

Toda e qualquer atividade a ser desenvolvida, seja te6rica ou pratica, requer 

procedimentos adequados. Justamente eo que a palavra metoda traduz. Tudo isso 

facilita a atividade e obtem dela maior rendimento. 

Os objetivos especificos serao abordados pela tecnica da pesquisa 

bibliografica, na busca de uma coletanea de toda a area tributaria referente as 

entidades de apoio das instituic;oes publicas de ensino superior. 

Caracterizac;ao da classificac;ao s6cio-economica: 

Entidades de direito privado; 

Declarada de Utilidade Publica; 

Sem fins lucrativos; 

Fins filantr6picos; 

Analise dos aspectos relacionados a correlac;ao com Terceiro Setor 

Classificac;ao de urn conjunto de organizac;oes na esfera Terceiro Setor; 

Analise tributaria com referencia ao tema 

Urn estudo amplo sabre o poder de tributar nas entidades de apoio das 

instituic;oes publicas de ensino superior, enquadramento das imunidades e isenc;oes; 

Prestac;ao de Conta 

Controles junto as 6rgaos responsaveis sao instrumento de ponderancia 

dentro das instituic;oes, estudo feito atraves de pesquisa junto aos 6rgaos de 

prestac;ao de contas e pesquisa bibliografica; 



5 

Responsabilidade Social 

Verifica-se neste item a dimensao em que faz parte essas institui<;oes tendo 

urn carater participative na sociedade. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Neste capitulo serao explanados os seguintes itens: aspectos conceituais, 

fazendo uma breve sintese sobre o ambiente publico e enquadrando dentro as 

fundac;oes de apoio as universidade publicas, no item concessao de registros e 

titulos por 6rgaos governamentais, serao abordados os titulos necessaries para 

concessao de isenc;oes, e o que e necessaria para adquiri-los, ap6s essas 

explanac;oes entraremos discriminando os tributes de ordem federal, estadual e 

municipal, trataremos logo a seguir sobre incidencia tributaria, imunidade, isenc;oes e 

tambem alguns aspectos sobre a responsabilidade social e prestac;ao de contas 

dessas entidades. 

3.1 ASPECTOS CONCEITUAIS 

As fundac;oes de apoio, nao integram a administrac;ao publica direta nem a 

indireta. Administrac;ao direta, nao tern personalidade juridica, constitui os servic;os 

integrados na estrutura administrativa da Presidencia da Republica e dos Ministerios. 

Classificac;ao: Ministerios; Departamento da Policia Federal. 

Administrac;ao indireta, tern personalidade juridica, decorre da 

descentralizac;ao por servic;os que consiste na criac;ao pelo Estado, por meio de lei, 

de uma pessoa juridica de direito publico ou privado, atribuindo a ela a titularidade e 

a execuc;ao de determinado servic;o publico. Autarquias, fundac;oes publicas, 

empresas publicas e sociedades de economia mista constituem a Administrac;ao 

lndireta. 

Classificac;ao: Autarquias; Empresas publicas; Sociedades de economia 

mista; Fundac;oes publicas. 
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a) Autarquias 

" pessoa juridica de direito publico, criado por lei, com capacidade de auto 

administrac;ao, para o desempenho de servic;o publico descentralizado, mediante 

controle administrative exercido nos limites da lei " ( 01 PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella) 

As seguintes caracteristicas podem ser destacadas nesse conceito: criac;ao 

por lei ( art. 37 XIX da CF ); personalidade juridica de direito publico ( mesmas 

prerrogativas e sujeic;oes da Administrac;ao Direta ); capacidade de auto

administrac;ao; especializac;ao dos fins ou atividades; sujeic;ao a controle e tutela. 

Em regra, seus funcionarios sao regidos pelo mesmo regime que trata da 

entidade politica que a criou. 

b) Fundac;oes 

Sao pessoas juridicas, autorizadas por lei sua criac;ao, com capacidade de 

auto-administrac;ao, para desempenho de atividade atribuida ao Estado no ambito 

social, sujeita a controle administrative ou tutela exercido nos limites da lei. A 

natureza juridica pode ser tanto de natureza publica ou privada, ap6s a CF de 1988. 

As fundac;oes tern como fator preponderante o patrimonio, este ganha 

personalidade juridica e devera ser administrado de modo a atingir o cumprimento 

das finalidades estipuladas pelo seu instituidor. A partir da vigencia do C6digo Civil 

de 2002, somente pode ser constituidas fundac;oes para fins religiosos, marais, 

culturais ou e assistencia (paragrafo unico do art. 62). 

De acordo com o art. 66 do C6digo Civil, velara pelas fundac;oes o Ministerio 

Publico do Estado onde situadas. Entre as atividades relacionadas ao velamenta 

pelo Ministerio Publico esta o acompanhamento do processo de criac;ao e 
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constituic;ao da fundac;ao, quanta ao cumprimento de todos os requisites legais 

necessaries. A ac;ao continua e constante do Ministerio Publico envolve ao 

acompanhamento das alterac;oes estatutarias, o comparecimento as reunioes 

deliberativas, exame de prestac;oes de contas anais e acompanhamento das 

finalidades estatutarias. 

Caracterizam pelo desempenho de atividades atribuida ao Estado no ambito 

social ( saude, educac;ao, cultura ). Em regra seus funcionarios tambem sao regidos 

pelo mesmo regime que trata da entidade politica que a criou. 

c) Sociedades de Economia Mista e Empresas Publicas 

Sao pessoas juridicas de direito privado em que sua criac;ao e autorizada por 

lei ( art. 37, XIX da CF ), submetidas ao controle estatal, com vinculac;ao aos fins 

definidos na lei instituidora, desempenho de atividade de natureza economica ( art. 

173 da CF ) ou como servic;o publico ( art. 175 da CF ). Distinguem-se em dois ponto 

principais. Em primeiro Iugar, pela forma de organizac;ao, pois sociedades de 

economia mista sempre sao sociedades anonimas por previsao do art. 5° do DL 

200/67, enquanto as empresa publicas pod em assumir qualquer das formas 

admitidas em direito. 

Em segundo Iugar, a composic;ao do capital: nas sociedades de economia 

mista, o capital publico e privado, nas empresas publicas, apenas formado por 

capital publico. Seus empregados prestaram concurso publico para compor os seus 

quadros e sao regidos pela legislac;ao trabalhista. 

Novas figuras surgiram na Administrac;ao Publica com o advento da reforma 

administrativa principalmente mediante a emenda Constitucional n° 19/98, como as 

agencias executivas e as agencias reguladoras. 
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d) Agencia Executiva 

" qualificac;ao dada a autarquia ou fundac;ao que celebre contrato de gestao 

com orgao da Administrac;ao Direta que se acha vinculada, para melhoria da 

eficiencia e reduc;ao de custos " ( Dl PETRO, Maria Sylvia Zanella ) 

Visa melhorar a eficiencia dessas entidades que operam no setor de 

atividades exclusivas do Estado, ou seja, aquele onde predominam atividades que 

por sua natureza nao podem ser delegadas a instituic;oes nao estatais ( fiscalizac;ao, 

exercicio do poder de policia, regulac;ao, fomento, seguranc;a interna, tributac;ao, 

etc.) 

Requisites para transformar em agencia executiva ( art. 51 da Lei 9649/98 e 

art.1°, § 1° do Decreta 2487/98 ), ter urn plano estrategico de reestruturac;ao e de 

desenvolvimento institucional em andamento ou ja concluido; ter celebrado contrato 

de gestao com o respective Ministerio supervisor; 

e) Agencia Reguladora 

No sistema brasileiro e entidade da Administrac;ao indireta ( autarquia em 

regime especial ), tern como func;ao assumir poderes que na concessao, permissao 

e na autorizac;ao, era antes desempenhado pela propria pela propria Administrac;ao 

Publica direta, na qualidade de poder concedente. Apenas a ANATEL e ANP tern 

fundamento constitucional ( arts. 21, XI e 177, §2° Ill ), criadas como autarquia de 

regime especial, mesmas normas constitucionais que estao submetidas as 

autarquias e mais o regime especial definido nas respectivas leis instituidoras. 

a) Entidades Paraestatais 

Ja as fundac;oes sao caracterizadas como entidades paraestatais, paraestatal 

de uma forma direta refere-se aqueles que estao ao lado do estado. 
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6rgaos considerados paraestatais: 

1- Servi9o Sociais Autonomos 

sao todos aqueles instituldos par lei, com personalidade de Direito Privado, para ministrar 
assistencia ou ensino, a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, 
sendo mantidos par dotar;Oes orr;amentarias ou par contribuir;Oes parafiscais. Sao entes 
paraestatais, de cooperar;ao com o poder publico, com administrar;ao e patrimonio pr6prios, 
revestindo a forma de instituir;Oes particulares convencionais ( fundar;Oes, sociedades civis ou 
associar;Oes ) ou peculiares ao desempenho de suas incumbencias estatutarias." 
( MEIRELLES, HEL Y LOPES) 

Ex.: SENAI, SENAC, SESC, SESI entre outros. 

2- Entidades de apoio 

Pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituidas por 

servidores publicos. Sao funda9oes, associa9oes ou cooperativas, para a presta9ao 

de servi9os sociais nao exclusives do Estado. Por convenios sao vinculados com 

entidades da administra9ao publica direta ou indireta. Nao fazem parte da 

Administra9ao Publica. 

3- Organiza96es Sociais 

Criados por particulares, sao pessoas juridicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, que desempenham servi9os sociais nao exclusives do Estado ( ensino, 

pesquisa cientifica, desenvolvimento tecnol6gico, prote9ao e preserva9ao do meio 

ambiente, cultura e saude ). Sao fiscalizados pelo poder Publico, uma vez que 

vinculam a este mediante contrato de gestao. Nesse contrato (art. 37, §8° da CF ), 

responsabilidades e obrigayoes do poder Publico e da organiza9ao social sao 

estabelecidas como metas a serem atingidas, os prazos de execu9ao e criterios 

objetivos de avalia9ao de desempenho. Estao disciplinadas na esfera federal pela 

Lei n° 9.637/98. 
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Lei N° 8.666/93, hip6tese de dispensa de licitac;ao: 

" celebrac;ao de contratos de prestac;ao de servic;os, com as organizac;oes 

sociais, qualificadas no ambito das respectivas esferas de governo, para atividades 

contempladas no contrato de gestao" ( art. 24, XXIV ). 

4- Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico 

Sao entidades parecidas com as organizac;oes sociais. Sao pessoas juridicas 

de direito privado, sem fins lucrativos, criadas por particulares para desempenhar 

servic;os sociais nao exclusives do Estado ( assistencia social, promoc;ao da cultura, 

promoc;ao gratuita da educac;ao, etc.). sendo fomentadas e fiscalizadas por este. 

Termo de parceria ira vincula-la ao Poder Publico. 

De acordo com FERNANDES (1995, p.25) "organizac;oes sem fins lucrativos 

(non profit organizations), significa urn tipo de instituic;ao cujos beneficios financeiros 

nao podem ser distribuidos entre seus diretores e associados;" 

0 que nos leva a questionar se efetivamente tais organizac;oes podem ser 

classificadas como Terceiro Setor. No Brasil, o termo Terceiro Setor e bastante 

utilizado para caracterizar as organizac;oes que atuam no dominic social. Tal 

definic;ao refere-se a natureza destas organizac;oes que nao pertencem ao aparelho 

burocratico do Estado e nem ao conjunto da empresas privadas e demais 

instituic;oes que compoem a economia do mercado. Portanto, cabem nesta definic;ao 

urn conjunto vasto de organizac;oes que vao desde as ONGs, institucionalmente 

representadas pela ABONG - Associac;ao Brasileira de Organizac;oes nao 

Governamentais, passando pelas Fundac;oes Empresariais e Institutes, que hoje 

constituem o GIFE - Grupo de Institutes, Fundac;oes e Empresas, e incluindo 

tambem as Organizac;oes Populares oriundas de iniciativas das comunidades, as 
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Cooperativas, as Mutuais e os Organismos lnternacionais de Cooperayao, que 

atuam como parceiros dos organismos locais e financiam inumeros projetos no pais. 

Pode-se perceber que dentro desta defini9ao de Terceiro Setor se encaixam 

organiza96es que possuem caracterfsticas, papeis e formas institucionais 

completamente diferenciais. 

Sabre a ambigOidade do Terceiro Setor cita FERNANDES: 

0 Terceiro Setor e urn conceito, uma expressao de linguagem entre outras. Existe, portanto, 
no ambito do discurso e na medida em que as pessoas reconhecam o seu sentido num texto 
ou numa conversacao. Trata-se de uma expressao ainda pouco utilizada no Brasil. Foi 
traduzida do ingles (third sector) e faz parte do vocabulario socio16gico corrente nos Estados 
Unidos. No Brasil comeca a ser usada com naturalidade por alguns circulos restritos, como o 
GIFE, por exemplo. E cedo, portanto saber se vai vingar entre n6s. (FERNANDES, 1995, 
p.25). 

No dia 23 de mar9o de 1999, o Presidente da Republica sancionou a Lei 

9.790/99, que dispoe sabre a qualifica9ao das pessoas juridicas de direito privado, 

sem fins lucrativos, como Organiza96es da Sociedade Civil de Interesse Publico, 

institui e disciplina o Termo Parceria, e da outras previdencias. 

Segue trechos do discurso do Presidente Fernando Henrique Cardoso na 

cerimonia de san9ao da Chamada Lei do Voluntariado ( Lei 9.608/98 ) em 18 de 

fevereiro de 1998. 

Disse, naquela ocasiao o Presidente: 

"Embora seja absolutamente cego imaginar uma sociedade moderna sem Estado, tambem e 
cego imaginar que correspondera ao Estado a organizacao da producao e tambem o 
monop61io da alocacao de recursos produzidos, e que a distribuicao, portanto, seja limitada 
ao Estado." 
"Quem imaginar que o Estado vai suprir as lacunas existentes nessa materia, esta tao 
equivocado quanta aqueles que imaginaram que o mercado e suficiente para definir as regras 
de organizacao da sociedade contemporanea." 
"Nem o Estado e suficiente, nem o mercado."(PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO, 1998). 

A nova lei vai possibilitar o crescimento deste capital social ao facilitar o reconhecimento 
institucional das pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizacoes 
da sociedade civil de interesse publico. E, mais do que isso, ao agilizar e modernizar os 
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procedimentos para a celebra9ao de parcerias entre estas organiza96es e o Estado.Em 
termos te6ricos e uma inova9ao importante: pela primeira vez o Estado reconhece que existe 
uma esfera publica em emersao. Urn conjunto de entes, processes e atores que sao publicos 
nao pala sua origem, mas pela finalidade. Que isso publicos embora nao estatais. Este e urn 
dos requerimento da radicaliza9ao da democracia: a expansao de uma esfera publica 
ampliada, na qual se inserem urn Estado cada vez mais publicizado mas, tambem, uma parte 
da nova Sociedade Civil que se faz presente atraves de organiza9oes do chamado Terceiro 
Setor com fins publicos. (FRANCO, AUGUSTO DE, 1999). 

Ja o termo filantropia, e de origem grega, significa o sentido de amizade ao 

homem, ao ser humano. Esta J passar dos seculos, esse significado basico assumiu 
!I 

inumeras conotac;oes e interpretac;oes. Entre elas o fato de se tratar de ac;oes sem 
I 

fins lucrativos, individuals, c,letivas ou institucionais de auxilio ao outro. Sua 

responsabilidade nao mais exclusiva do Estado, mas como co-responsabilizac;ao do 

Estado e da Sociedade Civil, i~cluindo a atuayao dos individuos, das Organizayiies 

I 

Nao Governamentais, das En~idades e Organizac;oes de Assistencia Social, das 
! 

! 

Fundac;oes e das empresas del cunho social. As entidades filantr6picas nao deve ter 

carater lucrative, nao distribuir renda, vantagem financeira nem patrimonial a seus 

dirigentes e membros. 
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3.2 CONCESSAO DE REGISTROS E TfTULOS POR ORGAOS 

GOVERNAMENTAIS 

E concedido pelo Governo, alguns registros e titulos, visando reconhecer a 

importancia do trabalho desenvolvido pelas entidades civis de assistencia social, que 

lhe proporcionam beneficios como a imunidade e a isen9ao de tributos e a 

possibilidade do reconhecimento de recursos publicos, por meio de convenios, 

contratos, subven9oes sociais, auxilio, doa9oes e termos de parceria, mas para 

obten9ao desses titulos e registros tornasse necessaria o atendimento a requisites 

legais, que seguem abaixo. 

As funda96es de apoio devem possuir: registro e credenciamento junto aos 

Ministerios da Educa9ao e da Cultura - MEC e da Ciencia e Tecnologia - MCT; 

credenciamento junto ao CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico 

e Tecnol6gico; atestado de funcionamento do Conselho Municipal de Assistencia 

Social de Curitiba; atestado de registro junto ao Conselho Nacional de Assistencia 

Social- CNAS; certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, atraves de delibera9ao 

do Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS. 

3.2.1 Titulo de Utilidade Publica Federal 

Trata-se de titulo conferido pelo Ministro da Justi9a, por meio de decreta, 

desde que a funda9ao ou associa9ao atenda aos seguintes requisites ( de acordo 

como Decreta n° 50.517/61, modificado pelo Decreta n° 60.931/67, e com a Lei n° 7 

6.630/79), que se constitua no pais, que tenha personalidade juridica, que tenha 

estado em normal funcionamento, nos ultimos 3 (tres) anos, em respeito aos 

estatutos, nao-remunerayao nem recebimento de vantagens pelos diretores e 
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associados, que comprove, por meio de relat6rios trianuais, a promo<;ao de 

educa<;ao, de atividades cientificas, culturais, artisticas ou filantr6picas, que os 

diretores possuam folha corrida e moralidade comprovada, que se obriga a publicar, 

anualmente, a demonstra<;ao de superavit ou deficit do periodo anterior, desde que 

contemplada com subven<;ao da Uniao. 

Por outro lado, os beneficios proporcionados pelo titulo sao: receber 

subven<;oes, auxilios e doa<;oes da Uniao, realizar sorteios (Lei n° 5.768/71, art. 4° ), 

requerer a isen<;ao da cota patronal para o INSS, observados os demais requisites 

do art. 55 da Lei n° 8.212/91, receber doa<;6es de empresas, dedutiveis em ate dois 

porcento do lucro operacional da pessoa juridica doadora, antes de computada a 

sua dedu<;ao, conforme inciso Ill do paragrafo 2° do art. 13 da Lei n° 9.249/95, 

receber o Certificado de Entidades de Fins Filantr6picos, concedido pelo Conselho 

Nacional de assistemcia Social - CNAS, atendidos os demais requisites. 

Outro requisites podem ser exigidos e a entidade interessada devera 

informar-se na Divisao de Outorga de Titulos do Ministerio da Justi<;a, responsavel 

pelo recebimento e analise dos pedidos, para esclarecimentos adicionais. 

A entidade reconhecida como de Utilidade Publica Federal deve, segundo 
Decreto n° 50.517/61: 

- Entregar no Ministerio da Justiya, anualmente, ate 30 de abril, relat6rio circunstanciado dos 
servic;os prestados no ana anterior, juntamente com o Demonstrative de Receitas e Despesas 
no mesmo perfodo. 
- Publicar, anualmente, o demonstrative de Receita e Despesas do ana anterior, se durante 
este tiver recebido subvenc;ao do Governo Federal. 
Sera cassada a declarac;ao de entidade publica a entidade: 
a) que deixar de apresentar, durante tres anos consecutivos, o relat6rio; 
b) se negar a prestar servic;o compreendido em fins estatutarios; 
c) retribuir, par qualquer forma, os membros de sua diretoria, ou conceder Iueras, 
bonificac;oes ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados. ( Decreta n° 
50.517/61) 
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3.2.2 Atestado de Registro no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS 

Em cumprimento ao estabelecido na LOAS n° 8.742, as entidade nao 

governamentais e sem fins lucrativos devem estar registrados no CNAS, 

obedecendo no momenta a resolugao n° 34 de 10 de julho de 1994. 

Esse atestado serve para: receber recursos do FNAS/FEAS/FMAS, a 

possibilidade de firmar convenios, acordos, ajustes e subvengoes, pleitear a 

declaragao de enquadramento aduaneiro, para fins de isengao do impasto de 

importagao, facilita para a entidade o recebimento de ajudas ou beneficios do poder 

publico, a iniciativa privada ( empresas, pessoas juridicas ou fisicas ), muitas vezes 

para ajudar a uma instituigao, condiciona sua disponibilidade a que a entidade tenha 

registro no CNAS e/ou Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, podem ocorrer, 

ainda beneficios eventuais, de duragao temporaria ou transit6ria, concedidos pelo 

poder publico. ( exemplo: bloqueio poupanga no governo Collar. As entidades 

portadoras de registro CNAS foram beneficiadas com o desbloqueio atraves de 

Medida Provis6ria). 

Podem requerer atestado de registro entidades que promovam: a protegao a 

familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparo as criangas e 

adolescentes carentes, a integragao ao mercado de trabalho, agoes de prevengao, 

habilitagao e reabilitagao das pessoas portadoras de deficiencia e a promogao de 

sua integragao a vida comunitaria, a assistencia educacional ou de saude, 

desenvolvimento da cultura, atendimento e assessoramento aos beneficiaries da 

LOAS e a defesa e garantia de seus direitos. 



17 

Nao sera concedido registro as seguintes entidades, segundo Lei n° 1.493/51: 

- Estabelecimentos mantidos com CGC- CNPJ de continuac;ao da mantenedora, executoras, 
- Sindicatos e outras entidades de classes, 
- Clube de servic;os e assemelhados, 
- Caixas de aposentadorias e pensoes, montepios e entidades mantenedoras de pianos de 
saude, 
- Sociedade exclusivamente recreativa, esportiva, religiosa ou comercial. (LEI n° 1.493/51 ) 

3.2.3 Certificado de Entidades de Fins Filantr6picos - CEFF 

E urn certificado regulamentado e concedido pelo Conselho Nacional de 

Assistencia Sociai/CNAS, conforme previsto no LOAS - Lei Organica de Assistencia 

Social, a entidades nao governamentais, sem fins lucrativos, e filantr6picas e que 

cumpram o estabelecido na legislac;ao pertinente, no momento, o contido no Decreto 

n° 2536, de 06 de abril de 1998. 

E urn dos pre requisites para solicitar junto ao Institute Nacional de Seguro 

Social- INSS, a isenc;ao da contribuic;ao da cota patronal para seguridade social 

(Constituic;ao Federal, art. 195, inciso VII), para o caso de entidades que possuam 

funcionarios contratados, pleitear a nao incidencia da Contribuic;ao Provis6ria para 

Movimentac;ao ou Transmissao de Creditos e Direitos de Natureza Financeira -

CPMF junto a instituic;ao responsavel pela retenc;ao da CPMF (IN/Instruc;ao 

Normativa da Receita Federal n° 6 de 17/01/97), pleitear autorizac;ao do Ministerio 

da Justic;a para realizac;ao de sorteios que visem obter recursos para manutenc;ao ou 

custeio da obra social a que se dedicam ( Portaria n° 729 de 19/12/96 do Ministerio 

da Justic;a ). 

Podem requerer a concessao e/ou renovac;ao do CEFF, entidades que fac;am 

jus ao estabelecido no Decreto 2536/98 e que atuem no sentido de proteger a 

familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice, amparar crianc;as e 
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adolescentes carentes, promover a9oes de preven9ao, habilita9ao e reabilita9ao de 

pessoas portadoras de deficiencias, promover gratuitamente assistencia educacional 

ou da saude, promover a integra9ao ao mercado de trabalho. 

0 atestado de registro no CNAS tern prazo indeterminado de validade, 

podendo contudo ser cancelado, se verificar o descumprimento dos dispositivos 

legais pertinentes, pelo qual foi concedido o Atestado de registro. 0 CEFF sera 

renovado a cada 03 anos na epoca do vencimento. 

3.2.4 Organiza9ao da Sociedade Civil de interesse Publico - OSCIP 

Titulo regulado pela Lei n° 9.790, de 23 de mar9o de 1999, considerado como 

o novo marco legal do terceiro Setor. Em principia, a lei permitiu a deten9ao 

concomitante da qualifica9ao de OSCIP e demais titulos por urn periodo de dais 

anos, ou seja, ate 23/3/2001. esse prazo foi postergado com a edi9ao da Medida 

Provis6ria n° 2.216/37, de 31/8/2001. Assim as entidades poderao ser detentoras de 

ambos os titulos ate 23/3/2004, ocasiao em que deverao optar pela qualifica9ao 

como OSCIP, fato que implicara a renuncia automatica das demais qualifica96es. 

Tanto as funda96es como as associa96es podem ser qualificadas como 

OSCIPs, desde que essas pessoas juridicas nao se enquadrem como sociedades 

comerciais, sindicatos, associa96es de classe ou de representa9ao de categoria 

profissional, institui96es religiosas ou voltadas para a dissemina9ao de credos, 

cultos, praticas e visoes devocionais e confessionais, organiza96es partidarias e 

assemelhadas, inclusive suas funda96es, entidades de beneficia mutua destinadas a 

proporcionar bens ou servi9os a urn circulo restrito de associados ou s6cios, 

entidades e empresas que comercializam pianos de saude e assemelhados, 



19 

instituic;oes hospitalares privadas nao-gratuitas e suas mantenedoras, organizac;oes 

sociais, cooperativas, fundac;oes publicas, fundac;oes, sociedades civis ou 

associac;oes de direito privado criadas por 6rgao publico ou por fundac;oes publicas, 

as organizac;oes crediticias que ten ham quaisquer tipos de vinculac;ao com o sistema 

financeiro nacional q que se refere o art. 192 da Constituic;ao Federal. 

Os principais beneficios da qualificac;ao de OSCIP sao a possibilidade de 

termo de parceria com o Poder Publico para o recebimento de recurso, e a 

possibilidade de o doador - pessoa juridica - deduzir do calculo do Iuera real e da 

base da Contribuic;ao Social sabre o Luera, ate o limite de 2% sabre o Iuera 

operacional, o valor das doac;oes efetuadas, conforme previsto no art. 59, da Medida 

Provis6ria n° 2.158-34, de 28/7/2001. 
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3.3 TRIBUTOS FEDERAlS 

Neste item serao abordados os seguintes tributes: Impasto de Renda, 

Contribui9ao social sabre o Iuera liquido, Contribui9ao para o Pis/Pasep, 

Contribui9ao patronal para o INSS, Cofins, Contribui9ao para o Salario-educayao, 

Impasto de lmportayao, Impasto sabre a Propriedade Territorial Rural, e outros 

tributes, incluindo o impasto sabre Transmissao Inter Vivos de Bens lm6veis, 

Impasto sabre Transmissao Causa Mortis ou Doayao de Bens e Direitos, 

Contribuiyao Provis6ria sabre Movimentayao ou Transmissao de Valores e de 

Creditos de Natureza Financeira, Impasto sabre Opera96es de Creditos, Cambia e 

Segura, ou relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios. 

3.3.1 Impasto de Renda 

lmunidade dada as instituiyoes de educa9ao e de assistencia social, sem fins 

lucrativos, que preste os servi9os para os quais houver sido instituida e os coloque a 

disposiyao da popula9ao em geral, em carater complementar as atividades do 

Estado. Tendo como requisite nao remunerar seus dirigentes pelos servi9os 

prestados por qualquer forma, aplicar integralmente seus recursos na manuten9ao e 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais, manter escriturayao completa de suas 

receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a 

respectiva exatidao, conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados 

da data de emissao, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a 

efetiva9ao de suas despesas, bern assim a realiza9ao de quaisquer outros atos ou 

opera96es que venham a modificar sua situayao patrimonial, apresentar, 

anualmente, declarayao de rendimentos, em conformidade com o dispositive em ato 

da Secretaria da Receita Federal, recolher os tributes retidos sabre os rendimentos 
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por elas pagos ou creditados e a contribui9ao para a seguridade social relativa aos 

empregados, bern assim cumprir as obriga9oes acess6rias dai decorrentes, 

assegurar a destina9ao de seu patrimonio a outra institui9ao que atenda as 

condi96es para gozo da imunidade, no caso de incorpora9ao, fusao, cisao ou de 

encerramento de suas atividades, ou a 6rgao publico, outros requisitos, 

estabelecidos em lei especifica, relacionados com o funcionamento das entidades a 

que se refere este artigo. 

lsen9ao do imposto para as institui96es de carater filantr6pico, recreativo, 

cultural e cientifico e as associa9oes civis que prestem os servi9os para os quais 

houverem sido instituidas e os coloquem a disposi9ao do grupo de pessoas a que se 

destinam, sem fins lucrativos. Tendo como requisito, nao remunerar seus dirigentes 

pelos servi9os prestados por qualquer forma, aplicar integralmente seus recursos na 

manuten9ao e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, manter escritura9ao 

completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que 

assegurem a respectiva exatidao, conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco 

anos, contados da data de emissao, os documentos que comprovem a origem de 

suas receitas e a efetiva9ao de suas despesas, bern assim a realiza9ao de 

quaisquer outros atos ou opera96es que venham a modificar sua situa9ao 

patrimonial, apresentar a Secretaria da Receita Federal, anualmente, a Declara9ao 

lntegrada de lnforma96es Economicas-Fisicas da Pessoas Juridicas (DIPJ), nao 

apresentar superavit em suas contas ou, caso o apresente em determinado 

exercicio, destine referido resultado, ou integralmente, a manuten9ao e ao 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 
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De acordo com a lnstru9ao Normativa SRF n° 127, de 30 de outubro de 1998, 

desde o ano-calendario de 1999 as entidades sem fins lucrativos estao obrigadas, 

como todas as pessoas juridicas, a apresentar a Declara9ao lntegrada de 

lnforma96es Economico-Fisicas das Pessoas Juridicas (DIPJ), estando sujeitas a 

multa pelo atraso na entrega da declara9ao, que podera ser agravada em 100% se 

nao houver a regulariza9ao da entrega da declara9ao no prazo previsto em 

intima9ao especifica, ou em caso de reincidencia (Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 

1995, art. 88 ). 

Para as entidades enquadradas na regra da isen9ao, a Lei n° 9.532/97 nao 

outorgou o beneficia de isenta-las do imposto de renda sobre os rendimentos e 

ganhos de capital auferidos em aplica96es financeiras de renda fixa ou variavel, 

regra esta que nao se aplica as entidades enquadradas como imunes, de acordo 

com a liminar concedida na ADin n° 1.802, proposta pela Confedera9ao Nacional de 

Saude. Portanto, as entidades de educa9ao e de assistencia social que sao 

constitucionalmente imunes nao pagam imposto de renda sobre os rendimentos e 

ganhos de capital auferidos em aplica96es financeiras de renda fixa ou variavel. 

Legisla9ao: Regulamento do lmposto de Renda- 99 ( Decreto n° 3.000, de 26 

de mar9o de 1999; Lei n° 9.532, de 12 de dezembro de 1997 ). 

3.3.2 Contribui9ao Social sobre o Lucro Uquido - CSSL 

A imunidade das contribui96es a cargo da empresa provenientes do 

faturamento e do lucro, destinados a Seguridade Social, para as entidades 

beneficentes de assistencia social que atendam os seguintes requisitos: seja 

reconhecia como de utilidade publica federal; seja reconhecida como de utilidade 
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publica pelo respective Estado, distrito Federal ou municipio onde se encontre a 

sede da entidade; seja portadora do certificado e do Registro de Entidade de Fins 

Filantr6picos fornecido pelo Conselho Nacional de Assistencia Social ( CNAS ), 

renovado a cada tres anos; promova, gratuitamente e em carater exclusive, a 

assistencia social beneficente a pessoas carentes, em especial crian<;as, 

adolescentes, idosos e portadores de deficiencia; aplique integralmente o eventual 

resultado operacional na manutengao e desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais; apresentar anualmente, ao 6rgao do INSS competente, relat6rio 

circunstanciado de suas atividades; nao percebam remunera<;ao, vantagens ou 

beneficios, por qualquer forma ou titulo, seus diretores, conselheiros, s6cios, 

instituidores, benfeitores ou equivalentes, em razao das competencias, fungoes ou 

atividades que lhes sao atribuidas pelo respective estatuo social. 

Ja a isen<;ao para as institui<;oes de carater filantr6picos, recreative, cultural, 

cientifico e as associa<;oes a que se refere o art. 15 da Lei n° 9.532/97, tern como 

requisite os mesmos aplicaveis ao impasto de renda, tendo em vista o tratamento 

equiparado que esta contribui<;ao recebe, no art. 15 da Lei n° 9.532/97. 

Legisla<;ao: Art. 195, § 7°, da CF; Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 

Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997; 

Decreta n° 3.048, de 6 de maio de 1999. 

3.3.3 Contribui<;ao para o PIS/PASEP 

lncidencia sabre a folha de salarios, aliquota 1% ( urn por cento ) 

Contribuintes sob esta modalidade de incidencia: templos de qualquer culto; 

partidos politicos; institui<;oes de educagao e de assistencia social a que se refere o 



24 

art. 12 da Lei n° 9.532/97, desde que cumpridos os requisitos do art. 55 da Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991; institui96es de carater filantr6pico, recreativo, cultural, 

cientrfico e as associa96es, a que se refere o art. 15 da Lei n° 9.532/97; sindicatos, 

federa96es e confedera96es; servi9os sociais autonomos, criados ou autorizados por 

lei; conselhos de fiscaliza9ao de profissoes regulamentadas; funda9oes de direito 

privado e funda96es publicas instituidas ou mantidas pelo Poder Publico; 

condominios de proprietaries de im6veis residenciais ou comerciais; a Organiza9ao 

das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organiza96es Estaduais de Cooperativas 

previstas no art. 105 e seu § 1° da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

Legisla9ao: Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970; Lei n° 9.715, 

de 15 de novembro de 1998, Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 

2001. 

3.3.4 Contribui9ao Patronal para o I NSS 

A lei n° 8.212 de 24.7.91, que veio dispor sabre a organiza9ao da Seguridade 

Social, institui requisitos que devem ser atendidos pela pessoa juridica titular da 

imunidade, como se ve no art. 55, 

" Art.55. fica isenta das contribuiyoes que se tratam os arts. 22 e 25 desta lei a entidade 
beneficente de assistemcia social que atenda aos seguintes cumulativamente: 

1- seja reconhecida como de utilidade publica federal e estadual ou do distrito Federal 
ou municipio; 

II- seja portadora do Registro e do certificado de Entidade Beneficente de assistencia 
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistencia Social, renovado a cada 
tres anos; 

Ill- promova a assistencia social beneficente, inclusive educacional ou de saude a 
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; 

IV- nao percebam seus diretores, conselheiros, s6cios, instituidores ou benfeitores, 
remunerayao e nao usufruam vantagens ou beneficios a qualquer titulo. 

V- Aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenyao e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentado, anualmente ao 
6rgao do INSS competente, relat6rio circunstanciado de suas atividades. 
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§ 1° ressalvados os direitos adquiridos, a isenc.;:ao de que trata este artigo sera requerido ao 
Institute Nacional do Seguro Social - INSS, que tera o prazo de 30 (trinta ) dias para 
despachar o pedido. 
§ 2° a isenc.;:ao de que trata este artigo nao abrange empresa ou entidade, que tendo 
personalidade juridica propria, seja mantida por outra que esteja no exercicio da isenc.;:ao". 

A clausula inscrita no art. 195, §7°, da Constituic;ao Federal, outorga as 

entidades beneficentes de assistencia social - desde que atendam as exigencias 

estabelecidas em lei - o beneficia da imunidade tributaria referente as 

contribuic;oes pertinentes a seguridade social e nao a isenc;ao da contribuic;ao para 

a seguridade social a que propriamente se referiu o legislador constitucional. A 

propria jurisprudencia constitucional do supremo Tribunal Federal ja identificou, no 

art. 195, § 7°, da CF, a existencia de uma tipica garantia de imunidade ( e nao de 

simples isenc;ao ) estabelecidos em favor das entidades beneficentes da 

assistencia social. 

lmunidade da contribuic;ao a cargo da empresa, destinada a seguridade social, 

calculada sabre o total das remunerac;oes pagas ou creditadas, a qualquer titulo, 

aos segurados empregados, empresarios, trabalhadores avulsos e autonomos que 

lhe prestem servic;os. Tendo como requisite, ser reconhecida como de utilidade 

publica federal, ser reconhecida como de utilidade publica pelo respective Estado, 

Distrito Federal ou Municipio onde se encontre a sede da entidade, ser portadora 

do Registro e do certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social 

fornecido pelo Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, renovado a cada 

tres anos, promova, gratuitamente e em carater exclusive, a assistencia social 

beneficente a pessoas carentes, em especial a crianc;as, adolescentes, idosos e 

portadores de deficiencia, aplique integralmente o eventual resultado operacional 

na manutenc;ao e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentar 
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anualmente, ao 6rgao do INSS competente, relat6rio circunstanciado de suas 

atividades, nao percebam remunera98o, vantagens ou beneficios, por qualquer 

forma ou titulo, seus diretores, conselheiros, s6cios, instituidores, benfeitores ou 

equivalentes, em razao da competencias, fungoes ou atividades que lhes sao 

atribuidas pelo respectivo estatuto social. 

A imunidade das contribuic;oes e extensiva a toda as entidades mantidas, suas 

dependencias, estabelecimentos e obras de construc;ao civil da pessoa juridica 

beneficente, quando por ela executadas e destinadas a uso proprio, a imunidade 

concedida a uma pessoa juridica nao e extensiva e nem abrange outra pessoa 

juridica, ainda que esta seja mantida por aquela, ou por ela controlada, a 

imunidade devera ser requerida ao INSS, na forma do Regulamento da 

organizac;ao e do Custeio da Seguridade Social, as entidade sem fins lucrativos 

educacionais e as que atendam ao Sistema Onico de Saude, mas nao pratiquem 

de forma exclusiva e gratuita atendida a pessoas carentes, gozarao da imunidade 

das contribuic;oes de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n ° 8.212/91, na proporc;ao 

de vagas cedidas, integral e gratuitamente, a carentes e do valor do atendimento a 

saude de can3ter assistencial, desde que satisfac;am os requisitos acima. 

Legislac;ao: Art. 195, § 7° da CF, Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, Lei n° 

9.732 de 11 de dezembro de 1998, Decreto n° 2.536 de 6 de abril de 1998, 

Decreto n° 3.048 de 6 de maio de 1999. 



27 

3.3.5 Contribui<;ao para Financiamento da Seguridade Social - COFINS 

Em rela<;ao aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de 1999, 

sao isentas as receitas relativas as atividades pr6prias das seguintes entidades: 

templos de qualquer culto, partidos politicos, institui<;oes de educa<;ao e de 

assistencia social a que se refere o art. 22 da Lei n° 532/97, desde que cumpridos os 

requisites do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 institui<;oes de carater 

filantr6pico, recreative, cultural, cientifico e as associa<;oes, a que se refere o art. 14 

da Lei n° 9.532-97, sindicatos, federa<;ao e confedera<;oes, servi<;os sociais 

autonomos, criados ou autorizados por lei, conselhos de fiscaliza<;ao de profissoes 

regulamentadas, funda<;oes de direito privado e funda<;oes publicas instituidas ou 

mantidas pelo Poder Publico, condominios de proprietaries de im6veis residenciais 

ou comerciais, a Organiza<;ao das Cooperativas Brasileiras - OCB e as 

Organiza<;oes Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1° da Lei n° 

5.764, de 16 de dezembro de 1971. Tendo como requisite, serem as receitas 

consideradas como pr6prias da atividade da entidade, assim consideradas as 

receitas tipicas dessa entidade, tais como contribui<;oes, donatives, anuidades ou 

mensalidades pagas para manuten<;ao da institui<;ao, mas que nao tenham urn 

cunho contraprestacional, os requisites do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991 para as 

entidades filantr6picas e beneficentes de assistencia social. 

As funda<;oes de direito privado referidas acima, sao aquelas instituidas e 

mantidas pelo Poder Publico, nao devendo ser confundidas com as funda<;oes 

privadas instituidas por particulares. Estas podem beneficiar-se da isen<;ao se 

enquadradas em algum dos demais itens. 
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Legisla9ao: Lei complementar n° 70, de 30 de setembro de 1991, Medida 

provis6ria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

3.3.6 Contribui9ao para o Sahirio-Educayao 

A isen9ao para as escolas comunitarias, confessionais ou filantr6picas, 

devidamente registradas e reconhecidas pelo competente 6rgao de educa9ao e que 

atendam ao disposto no inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; 

isen9ao para as organiza9oes de fins culturais que, para este fim, vierem a ser 

definidas em regulamento; isen9ao para as organiza9oes hospitalares e de 

assistencia social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisites 

estabelecidos nos incises I a V do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. 

Legisla9ao: Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996; Lei n° 9.766, de 18 de 

dezembro de 1998. 

3.3.7 Impasto de lmporta9ao 

Para obten9ao de imunidade e necessaria ser institui9ao de educa9ao ou de 

assistencia social, sem fins lucrativos e atender aos requisitos do art. 14 do C6digo 

Tributario Nacional. 

No julgamento, do RE n° 243.807-3 - SP, em 15 de fevereiro de 2000, a 

Primeira Turma do STF, tendo como relator o Ministro llmar Galvao, reconheceu que 

"a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constitui9ao Federal, em favor das 

institui96es de assistencia social, abrange o Impasto de lmporta9ao e o Impasto 

sabre Produtos lndustrializados, que incidem sabre bens a serem utilizados na 

presta9ao de seus servi9os especificos". Ementa: lmunidade tributaria. Impasto 
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sobre Produtos lndustrializados e lmposto de lmportac;ao. Entidade de Assistencia 

Social. lmportac;ao de " Bolsas para coleta de sangue " 

Ja a isenc;ao do imposto para as instituic;oes cientificas, educacionais e de 

assistencia social, e necessario nao distribuir nenhuma parcela do seu patrimonio ou 

de suas rendas, a titulo de lucro ou participac;ao no seu resultado; aplicar 

integralmente, no Pais, os seus recursos, na manutenc;ao dos seus objetivos 

institucionais; manter escriturac;ao de suas receitas e despesas em livros revestidos 

de formalidades capazes de assegurar sua exatidao; a natureza, qualidade e 

quantidade dos bens devem corresponder as finalidades para as quais estes forem 

importados; devem estar as finalidades para as quais os bens forem importados 

enquadradas nos objetivos institucionais das entidades, previstos nos respectivos 

estatutos ou atos constitutivos; no caso de material medico-hospitalar, anuencia do 

Ministerio da Saude, e , nos demais casos, do Ministerio da Educac;ao; no caso de 

bens importados por instituic;oes cientificas, estes deverao constar de projeto de 

pesquisa cientifica aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico 

e Tecnol6gico- CNPq. 

Legislac;ao: Decreto Federal n° 91.030, de 5 de marc;o de 1985. 

Alem dos beneficios acima e respectivos requisites, a Lei n° 8.010/90, em seu 

art. 1°, estabelece que sao isentas deste imposto as importac;oes de maquinas, 

equipamentos, aparelhos e instrumentos, bern como suas partes e pec;as de 

reposic;ao, acess6rios, materias-primas e produtos intermediaries, destinados a 

pesquisa cientifica e tecnol6gica, sendo dispensados os exames de similaridade, 

desde que a operac;ao seja realizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnol6gico - CNPq, e por entidades sem fins lucrativos ativas no 
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fomento, na coordenac;ao ou na execuc;ao de programas de pesquisa cientifica e 

tecnol6gica ou de ensino, devidamente credenciadas pelo CNPq. 

3.3.8 Impasto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 

Embora a Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispoe sobre o ITR, 

seja omissa quanto a imunidade das entidades de educac;ao e de assistencia social 

sem fins lucrativos, em relac;ao a este tributo incidente sobre o patrimonio, e certo 

que, por forc;a do disposto no art. 150, inciso VI, alinea c, da Constituic;ao Federal, a 

imunidade tributaria atinge a propriedade rural dessa entidades. 0 requisito para o 

gozo da imunidade, naturalmente, e a utilizac;ao da area rural em consonancia com 

as finalidades que ensejaram o enquadramento da entidade como de educac;ao ou 

de assistencia social sem fins lucrativos. 

3.3.9 Outros Tributos 

A) Impasto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens lm6veis - ITBI 

A isenc;ao do impasto por motivo de aquisic;ao de im6veis e direitos a eles 

relativos, quando a entidade for a adquirente, tendo como requisito os im6veis 

destinarem-se ao uso exclusivo de suas finalidades essenciais, nao alcanc;ando os 

bens destinados a utilizac;ao como fonte de renda ou a explorac;ao economica, 

comprovar a condic;ao de entidade filantr6pica e sem fins lucrativos no 6rgao do 

governo do Distrito Federal responsavel pelo recolhimento ou isenc;ao do tributo 

( entidades filantr6picas e sem fins lucrativos); nao distribuic;ao de parcelas do 

patrimonio ou rendas ( instituic;oes de educac;ao e de assistencia social sem fins 

lucrativos); manutenc;ao de escriturac;ao das receitas e despesas em livro revestido 
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de formalidades capazes de assegurar a sua exatidao ( instituic;oes de educac;ao e 

de assistencia social sem fins lucrativos ). 

Legislac;ao: Lei Distrital n° 924, de 20 de setembro de 1995; Lei Distrital n° 11, 

de 29 de dezembro de 1988, arts. 3° e 4°, I; e Decreto Distrital n° 16.114, de 2 de 

dezembro de 1994, art.3°. 

B) lmposto sobre Transmissao Causa Mortis ou Doac;ao de Bens e Direitos 

-ITCD 

A isenc;ao do imposto, a ser declarada pela Secretaria de fazenda e 

Planejamento, mediante requerimento do adquirente, instruido com documentos 

comprobat6rios do preenchimento dos seguintes requisites: o bern estar vinculado 

as finalidades essenciais da instituic;ao, nao alcanc;ando bens destinados a utilizac;ao 

como fonte de renda ou a explorac;ao economica; nao distribuic;ao de parcelas do 

patrimonio ou rendas; aplicac;ao integral no pais de seus recursos, na manutenc;ao 

dos seus objetivos institucionais; manutenc;ao de escriturac;ao das receitas e 

despesas em livro revestido de formalidades capazes de assegurar a sua exatidao; 

requerimento do adquirente, instruido com documentos comprobat6rios do 

preenchimento das condic;oes para a nao-incidencia 

Legislac;ao: Decreto Distrital n° 16.116, de 2 de dezembro de 1994, art.4°, IV. 

C) Contribuic;ao Provis6ria sobre Movimentac;ao ou Transmissao de Valores e 

de Creditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF 

A nao incidencia da CPMF para as entidades beneficentes de assistencia 

social, nos termos do §7° do art.195 da Constituic;ao Federal, para esse beneficio 

sao necessaries os mesmos requisites solicitados para obtenc;ao de isenc;ao da 

Contribuic;ao Patronal para o INSS, que sao eles: ser reconhecida como de utilidade 
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publica federal, ser reconhecida como de utilidade publica pelo respective Estado, 

Distrito Federal ou Municipio onde se encontre a sede da entidade, ser portadora do 

Registro e do certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social fornecido 

pelo Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, renovado a cada tres anos, 

promova, gratuitamente e em carater exclusive, a assistencia social beneficente a 

pessoas carentes, em especial a crian9as, adolescentes, idosos e portadores de 

deficiencia, aplique integralmente o eventual resultado operacional na manuten9ao e 

desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentar anualmente, ao 6rgao 

do INSS competente, relat6rio circunstanciado de suas atividades, nao percebam 

remunera9ao, vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou titulo, seus diretores, 

conselheiros, s6cios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, em razao da 

competencias, fun96es ou atividades que lhes sao atribuidas pelo respective 

estatuto social. 

Legisla9ao: Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996. EC n° 21, de 18 de mar9o 

de 1999. 

D) Impasto sabre Opera96es de Cn3dito, cambia e Segura, ou Relativas a 

Titulos ou Valores Mobiliarios - IOF 

As institui96es de educa9ao e assistencia social, sem fins lucrativos, estao 

amparadas pelo institute da imunidade, previsto no art. 150, VI, c, em rela9ao a este 

impasto, desde que cumpridos os requisites estabelecidos no art. 14 do C6digo 

Tributario Nacional. 

Assim foi o entendimento no julgamento do Agravo de lnstrumento n° 

1999.04.01.030963-RS, em 15 de julho de 1999, no TRF 4a Regiao, no qual foi 

considerado que, "consoante dispoes o art. 150, VI, c, da CF, combinado com os seu 
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§ 4°, o patrimonio, a renda e os servi9os das institui96es de educa9ao e assistemcia 

social, quando relacionados com as finalidades essenciais destas, sao imunes a 

cobran9a de impastos. ( ... ) De mais a mais, para o reconhecimento da imunidade em 

foco, basta a vincula9ao do rendimento as finalidades essenciais da entidade, pouco 

importando o modo como auferido". Ementa: Agravo de lnstrumento. lnstitui9oes de 

educa9ao e assistencia Social. Aplica9ao de Valores no Mercado 

Financeiro.IOF.Imunidade Tributaria. Mais recentemente, no mesmo tribunal, em 23 

de maio de 2.000, fez-se referencia a ADin n° 1802: " A cobran9a do IOF de 

aplica96es financeiras das institui96es de educa9ao e de assistencia social sem fins 

lucrativos, que preenchem os requisitos do art. 14 do CTN esta suspensa por for9a 

de liminar concedida pelo STF no julgamento da ADin ° 1802".Ementa: 

IOF.Aplica96es Financeiras. lnstitui96es com Finalidades Essenciais - ADIN n° 

1802. 

A Lei n° 5.143, de 20 de outubro de 1966, instituidora deste tributo, nao preve 

isen9ao para ele. As entidades de interesse social nao beneficiarias da imunidade 

estao, portanto, plenamente sujeitas a sua incidencia quando do surgimento do fato 

gerador, como, por exemplo, a contrata9ao de urn seguro ou a tomada de urn 

emprestimo bancario. 
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3.4 TRIBUTOS ESTADUAIS 

Neste item serao abordados os seguintes tributes: lmposto sobre a Propriedade 

de Veiculos Automotores, lmposto sobre Produtos lndustrializados, lmposto sobre 

circulac;ao de Mercadorias e Servic;os. 

3.4.1 lmposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores -IPVA 

lsenc;ao do imposto, a ser declarada por ato da Secretaria de Fazenda e 

Planejamento, mediante requerimento no qual o interessado fac;a prova do 

preenchimento dos requisites abaixo enumerados. Uma vez reconhecido o direito ao 

beneficio, o ato tera efeito para os exercicios posteriores, enquanto prevalecerem as 

razoes que o fundamentaram. Tendo como requisite, o bern estar vinculado as 

finalidades essenciais da instituic;ao; nao-distribuic;ao de parcelas do patrimonio ou 

rendas; aplicac;ao integral no Pais de seus recursos, na manutenc;ao dos seus 

objetivos institucionais; manutenc;ao de escriturac;ao das receitas e despesas em 

livro revestido de formalidades capazes de assegurar a sua exatidao. 

Legislac;ao: Decreto Distrital n° 16.099, de 29 de novembro de 1994. 

3.4.2 lmposto sobre Produtos lndustrializados - IPI 

A imunidade, tern como requisite ser instituic;ao de educayao ou de 

assistencia social, sem fins lucrativos; atender aos requisites do art. 14 do C6digo 

Tributario Nacional. 

No julgamento, do RE n° 243.807-3 - SP, em 15 de fevereiro de 2000, a 

Primeira Turma do STF, tendo como relator o Ministro llmar Galvao, reconheceu que 

"a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituic;ao Federal, em favor das 
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institui96es de assistencia social, abrange o Impasto de lmporta9ao e o Impasto 

sabre Produtos lndustrializados, que incidem sabre bens a serem utilizados na 

presta9ao de seus servi9os especificos". Ementa: lmunidade tributaria. Impasto 

sabre Produtos lndustrializados e Impasto de lmporta9ao. Entidade de Assistencia 

Social. lmporta9ao de " Balsas para coleta de sangue " 

Ja a isen9ao, sao necessarios que os produtos sejam industrializados por 

institui96es de educa9ao ou de assistencia social; destina9ao exclusiva a uso proprio 

ou a distribui9ao gratuita a seus educandos ou assistidos, no cumprimento de suas 

finalidades. 

Legisla9ao: Lei n° 4.502, de 30 de novembro; Decreta n° 2.637, de 25 de 

junho de 1998. 

3.4.3 Impasto sabre Circula9ao de Mercadorias e Servi9os - ICMS 

Para obten9ao da imunidade sao necessarios os seguintes requisitos: ser 

institui9ao de educa9ao ou de assistencia social, sem fins lucrativos; atender aos 

requisitos do art.14 do C6digo Tributario Nacional. 

Tern o egn§gio Supremo Tribunal Federal entendido que a exigencia fiscal 

incidindo sabre bens produzidos e fabricados por entidade assistencial nao ofende a 

imunidade tributaria que lhe e assegurada na constitui9ao, vista repercutir o referido 

onus, economicamente, no consumidor, vale dizer, no contribuinte de fato do tributo 

que se acha embutido no pre9o do bern adquirido ( RE n° 164.162-2/SP, publicado 

no DJU de 13.6.96, Rei.Min. llmar Galvao, que trata da comercializa9ao de produto 

da atividade agro-industrial da Funda9ao de Assistencia Social, Sinha Junqueira ). 
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Ademais, conforme ressaltou o eminente Ministro Moreira Alves em voto 
proferido no RE 115.096, Relator Min.Octavio Galloti: 

"0 ICM (atualmente ICMS ), em verdade, nao onera sequer a renda auferida pela entidade 
para a sustenta9ao de seus objetivos institucionais, uma vez que ele repercute economicamente no 
consumidor que e quem area, economicamente com ele, e que, em verdade, seria o beneficiario da 
imunidade. E nem se diga que, sem essa carga tributaria, tais entidades teriam melhores condi9oes 
de concorrencia comercial, pois a isso evidentemente nao visa a imunidade que lhes e concedida." 

E, mais recentemente no julgamento daRE n° 191.067-4/SP, em 26.10.99, 

acordaram os ministros da primeira Turma do STF, por unanimidade, que, quer com 

rela<;ao a Emenda Constitucional n° 1/69 quer com referencia a Constitui<;ao de 1988 

( assim, nos RREE 115.096, 134.573 e 164.162 ), a entidade de assistencia social 

nao e imune a incidencia do ICM ou do ICMS na venda de bens fabricados por ela, 

porque esse tribute, por repercutir economicamente no consumidor e nao no 

contribuinte de direito, nao atinge o patrimonio, nem desfalca as rendas, nem reduz 

a eficacia dos servi<;os dessas entidades. 

No julgamento do Agravo de lnstrumento n° 257.455- AM, em 5 de dezembro 

de 1999, o STF, em decisao monocratica, reconheceu o direito a imunidade 

constitucional referente a este impasto, pelo cumprimento dos dispositivos do art. 14 

do CTN, como se pode depreender de sua ementa: 

Mandado de seguran9a. lmunidade Tributaria. ICMS incidents sabre importayao de 
equipamentos medicos, por institui9ao de assistencia social. Requisites do art. 14 do CTN, 
amplamente atendidos pela impetrante. Alega96es escoradas em prova pre-constituida que 
independem de outras comprovayoes conhecimento do Mandamus. Bens adquiridos 
mediante importa9ao integram o patrimOnio fixo da entidade imune, e que destinam-se 
exclusivamente ao desempenho de suas finalidade e atividades essenciais. Nao incidencia do 
ICMS. lmunidade tributaria que se reconhece. Direito liquido e certo demonstrado. Seguran9a 
concedida. 

A isen<;ao na entrada de aparelhos, maquinas, equipamentos e instrumentos 

medico-hospitalares ou tecnico-cientifico laboratoriais importados por funda<;Qes ou 

entidades beneficentes ou de assistencia portadoras do certificado de entidade de 

Fins Filantr6picos, fornecido pelo Conselho Nacional de Servi<;o Social. Requisites 
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para tal: equipamentos sem similar nacional; equipamentos importados do exterior 

diretamente pela entidade; requisites do art. 14 do c6digo Tributario Nacional. 

Legisla<;ao: Decreto Distrital n° 16.102, de 30 de novembro de 1994 ( Anexo 1, 

item 37 ). 

A isen<;ao na entrada e posterior saida de mercadorias importadas, doadas 

por organiza<;oes internacionais ou estrangeiras ou paises estrangeiros, para 

distribui<;ao gratuita em programas implementados por institui<;ao educacional ou de 

assistencia social, relacionados com suas finalidades essenciais. 

Legisla<;ao: Decreto Distrital n° 16.102, de 30 de novembro de 1994 ( Anexo I, 

item 25 ). 

A isen<;ao no recebimento, por doa<;ao, de produtos importados do exterior, 

diretamente por funda<;oes ou entidades beneficentes ou de assistencia social, 

requisites do art. 14 do C6digo Tributario Nacional; nao haver contrata<;ao de 

cambio; opera<;ao de importa<;ao nao tributada ou tenha tributa<;ao com aliquota zero 

do lmpostos de lmporta<;ao ou sobre Produtos lndustrializados; os produtos 

recebidos devem ser utilizados na consecu<;ao dos objetivos fins do importador. 

Observa<;ao: o beneficia sera concedido, caso a caso, mediante a expedi<;ao 

pela Secretaria da Receita, de Ato Declarat6rio de isen<;ao. 

Legisla<;ao: Decreto Distrital n° 16.1 02, de 30 de novembro de 1994 ( Anexo I, 

item 66 ). 

A isen<;ao no fornecimento de refei<;oes efetuado por agremia<;oes estudantis, 

institui<;oes de educa<;ao e assistencia social, sindicatos e associa<;oes de classe, 

diretamente e seus empregados, associados professores, alunos ou beneficiaries, 

conforme o caso, em decorrencia de suas atividades. 
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Legislac;ao: Decreto Distrital n° 16.102, 30 de novembro de 1994 ( Anexo I, 

item 13 ). 

A isenc;ao na saida de produtos tipicos de artesanato, promovida diretamente 

por artesao ou por entidades de fins filantr6picos que congregue artesoes, sem a 

utilizac;ao de trabalho assalariado e sem a caracterizac;ao de industrializac;ao, como 

tal definida na legislac;ao do lmposto sobre Produtos lndustrializados. 

Legislac;ao: Decreto Distrital n° 16.102, de 30 de novembro de 1994 ( Anexo I, 

item 16 ). 
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3.5 TRIBUTOS MUNICiPAlS 

Neste item serao abordados os seguintes tributos: Impasto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana e o Impasto sobre Servi<;os de qualquer natureza. 

3.5.1 Impasto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU 

lsen<;ao do impasto, a ser declarada por ato da Secretaria de Fazenda e 

Planejamento, mediante requerimento no qual o interessado fa<;a prova do 

preenchimento dos requisitos abaixo. Uma vez reconhecido o direito ao beneficia, o 

ato tera efeito para os exercicios posteriores, enquanto prevalecerem as razoes que 

o fundamentaram. Tendo como requisito, o bern deve estar vinculado as finalidades 

essenciais da institui<;ao, nao distribui<;ao de parcelas do patrimonio ou de suas 

rendas, aplica<;ao integral no Pais de seus recursos, na manuten<;ao dos seus 

objetivos institucionais, manuten<;ao de escritura<;ao das receitas e despesas em 

livro revestido de formalidades capazes de assegurar a sua exatidao. 

Sobre o bern estar vinculado as finalidade essenciais da institui<;ao, 

entendendo que a imunidade tributaria conferida a institui<;oes de educa<;ao e 

assistencia social sem fins lucrativos ( CF, art.150, VI, c ) abrange inclusive as 

atividades que visem ao implemento de suas finalidades essenciais, a Segunda 

Turma do Supremo Tribunal Federal recentemente reformou ac6rdao que sujeitava a 

incidencia do IPTU im6veis destinados ao escrit6rio e a residencia dos membros da 

entidade beneficente ( RE 221.395-SP, Rei.Min. Marco Aurelio, julgamento de 

8.2.2000 ). E, o plenario daquele Tribunal, por maioria, entendeu, que a imunidade 

das entidades de assistencia social prevista no art. 150, c, da CF, abrange o IPTU 

incidente sobre im6vel alugado a terceiro, cuja renda e destinada a finalidade 
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essenciais. Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, manteve o cordao do 

Tribunal de Algada Civil do Estado de Sao Paulo que reconhecera a imunidade de 

terreno de entidade beneficente locado a terceiro que explora com estacionamento 

de autom6veis. Vencido o Min. Carlos Velloso, que conhecia do recurso 

extraordinario do municipio de Sao Paulo e lhe dava provimento por entender que o 

patrimonio de entidade beneficente alugado a terceiros nao esta relacionado com as 

finalidades essenciais, sendo imune apenas a renda auferida do contrato de 

locagao, nos termos do § 4° do art. 150 da CF ( "As vedagoes expressas no inciso 

VI, alineas b e c, compreendem somente o patrimonio, a renda e os servigos 

relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. ) RE 

237.718-SP, Rei.Min. Sepulveda Pertence, 29.3.2001( DJU de 14.9.2001 ).Essa 

orientagao firmada pelo Plenario tern refletido em outros julgamentos, tal qual o RE 

231.928-MG, Rei.Min. Moreira Alves, 23.10.2001 ( DJU de 14.12.2001 ) e o RE 

217.233-7-RJ, Rei.Min.llmar Galvao, 14.8.2001 ( DJU de 14.9.2001 ). 

Legislagao: Decreto Distrital n° 16.100, de 29 de novembro de 1994, art.11, 

IV, alterado pelo Decreto Distrital n° 17.960, de 30 de dezembro de 1996; Lei Distrital 

n° 227, de 9 de janeiro de 1992, alterada pela Lei n° 464, de 22 de junho de 1993. 

3.5.2 lmposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza- ISSQN 

A imunidade deste imposto vern atraves de essas entidades serem instituidas 

de educagao ou de assistencia social, sem fins lucrativos, ja a isengao e dada para 

as atividades de promogao de espetaculos publicos por instituigao cultural ou de 

assistencia social, sem fins lucrativos, sendo este condicionado a previo 

requerimento, dirigido a Secretaria de fazenda e Planejamento, instruido com o ato 

constitutive e estatuto da instituigao e contrato de prestagao de servigo, se for o 
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caso; promoc;ao de competic;oes esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com 

ou sem a participac;ao do espectador, inclusive a venda de direitos a transmissao 

pelo radio ou pela televisao, por federac;oes de clubes ou por clubes desportivos 

com sede no OF; promoc;ao de eventos culturais pela Fundac;ao Cultural do OF; e 

profissionais autonomos nao relacionados pelo art. 37 do Oecreto Oistrital n° 

16.128, de 6 de dezembro de 1994. 

Legislac;ao: Lei Oistrital n° 586 de 4 de novembro de 1993, Lei Oistrital n° 629, 

de 22 de dezembro de 1993, Oecreto Oistrital n° 16.128, de 6 de dezembro de 1994, 

art.11. 

A isenc;ao do ISS para as fundac;oes constituidas com a finalidade de 

promover o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico, tern como requisito a mesma 

nao ter fins lucrativos; estar a fundac;ao ativa na fomento, na coordenac;ao ou na 

execuc;ao de programas de pesquisa cientifica e tecnol6gica ou de ensino, 

devidamente credenciada pelo Conselho Nacional de Pesquisa Cientifica e 

Tecnol6gica- CNPq; ter previo registro e credenciamento no ministerio da Educac;ao 

e do Oesporto e no Ministerio da Ciencia e tecnologia, renovaveis bienalmente; 

comprovar a realizac;ao de seus objetivos junto aos 6rgaos competentes do Governo 

do Oistrito Federal. 

Legislac;ao: Lei Complementar n° 328, de 10 de outubro de 2.000. 
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3.6 TRIBUTA<;AO 

Neste t6pico comentaremos sobre a lncidencia Tributaria, lmunidade 

Tributaria e as lsenc;oes Tributarias, fazendo uma breve explicac;ao sobre o que se 

refere cada urn desses itens. 

3.6.1 lncidencia Tributaria 

As entidades de Interesse Social que atuam em beneficia da sociedade, sem 

finalidade de lucro, tern uma fundac;ao social da mais alta relevancia. Suas 

atividades sao tipicamente publicas, mesmo sendo pessoas juridicas de direito 

privado. A decorrencia da sociedade se organizar em associac;oes e fundac;oes, vern 

da busca para amenizar a inoperancia do Estado, por esse nao desempenhar seu 

papel social de maneira satisfat6ria. 

0 Poder Publico em reconhecimento ao trabalho dessas entidades procura 

conceder alguns beneficios para incentivar a criac;ao de novas associac;oes e 

fundac;oes e ate mesmo propiciar a sobrevivencia das que ja existem. 

Os principais beneficios sao a imunidade e a isenc;ao de impostos e 

contribuic;oes e a possibilidade do recebimento de recursos publicos, por meio de 

convenios, contratos, subvenc;oes sociais e termos de parceria. 
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3.6.2 lmunidade 

A imunidade decorre de norma constitucional, que impoe veda9oes de 

diversas naturezas ao Poder publico, no que diz respeito a inciso VI, institui9ao, 

majorayao, tratamento desigual, cobran9a de tributes, entre outras limita9oes. 

A imunidade tributaria decorrente do texto constitucional que veda a 

institui9ao de impastos sabre o patrimonio, renda ou servi9os dos partidos politicos, 

inclusive suas funda9oes, das entidades sindicais dos trabalhadores e das 

institui9oes de ensino e assistemcia social, sem fins lucrativos, desde que atendidas 

certas condi9oes que a lei considera indispensaveis para o seu reconhecimento. A 

Constituiyao Federal erigiu dentre outros limites o da imunidade ao seu poder de 

tributar. A imunidade reflete a limita9ao constitucional ao poder que tern o Estado de 

tributar. 

As funda9oes instituidas por institui9oes de educa9ao abrangidas pelas 

imunidade sao aquelas que prestam servi9os educacionais de ensino fundamental, 

media ou superior, observados os arts. 206 e 209, incises I e II, da Constituiyao 

Federal. Essas institui9oes podem ser pessoas juridicas tanto na forma de 

associa9ao como de funda9ao. No atual C6digo Civil brasileiro nao e mais possivel 

instituir fundayao para fins de educa9ao. 

As funda9oes instituidas por instituiyoes de assistencia social, deve-se 

interpretar o termo assistencia social em sentido amplo. Sendo abrangidas as 

instituiyoes de saude, previdencia e assistencia social. 

Os impastos abrangidos pela imunidade sao aqueles relatives ao patrimonio, 

renda e servi9os das funda9oes e associa9oes que se enquadram no art.14, incises 

I, II e Ill, do C6digo tributario Nacional, que dispoe: 
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" Art. 14. o disposto na alinea e do incise IV do art. go e subordinado a observancia dos 
seguintes requisites pelas entidades nele referidas: 
I - Nao distribuirem qualquer parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a qualquer titulo; 
II - aplicarem integralmente, no Pais, os seus recursos na manutenyao dos seus objetivos 
institucionais; 
Ill- manterem escriturayao de suas receita e despesas em livros revestidos de formalidades 
capazes de assegurar sua exatidao; 
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3.6.3 lsenc;oes 

As isenc;oes como sabemos sao a expressa, deliberada e taxativa omissao, 

pelo ente publico que tern competencia para instaurar determinado tributo, do 

exercfcio dessa competencia, quanto a fatos, atos ou pessoas. E a dispensa legal do 

pagamento do tributo. Esta lei deve ser especffica para o assunto, ou seja, nao pode 

ser misturada no texto legal como outras materias, a nao ser aquelas expressamente 

designadas no§ 6 do art. 150 da CF. A Uniao nao pode instituir isenc;oes de tributos 

da competencia de outras esferas de governo. 

A isenc;ao diferencia-se da imunidade. A imunidade tern carater permanente, 

somente podendo ser mudada com a alterac;ao da Constituic;ao Federal, enquanto 

que a isenc;ao e temporaria, ou seja, ja na sua concessao pode-se delimitar prazo de 

vigencia, pois decorre de lei. Na imunidade nao ocorre o fato gerador da obrigac;ao 

tributaria, diferentemente da isenc;ao, onde ocorre o fato gerador, mas a lei torna o 

credito inexigfvel. 

As isenc;oes podem alcanc;ar todos os tipos de tributos ( impastos, taxas, 

contribuic;oes de melhoria, emprestimos compuls6rios e contribuic;oes especiais ). 

Gada esfera do governo ( federal, estadual e municipal ) legisla sobre a isenc;ao dos 

tributes de sua competencia. 

Se as pessoas jurfdicas constitufdas sob a forma de fundac;ao ou associac;oes 

nao se enquadrarem nas regras da imunidade, deverao procurar identificar todas as 

normas referentes as isenc;oes ( federal, estadual e municipal ) pata obtenc;ao do 

beneficia. Verificando atender aos requisites, devera requerer a autoridade tributaria, 

que nao podera denegar o pedido do pleno enquadramento da entidade nas regras 

da isenc;ao. 
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3.7 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

As institui96es sem fins lucrativos sao pessoas juridicas cujo fim e a 

promo9ao de atividades de interesse da sociedade. Os recursos para financiar suas 

a96es sao provenientes de diversas fontes, como doa96es e contribui96es 

voluntarias, subven96es publicas e, excepcionalmente, presta9ao de servi9os 

vinculados a sua area de atua9ao. Quanto mais eficiente for uma institui9ao sem fins 

lucrativos na divulga9ao do trabalho social que ela desenvolve, maior sera a 

possibilidade de que venha a captar maiores volumes de recursos, seja para 

melhoria da qualidade de seus servi9os, seja para amplia-los ou coloca-los a 

disposi9ao de urn maior numero de pessoas. 

Algumas informa96es sobre a atua9ao das institui96es sem fins lucrativos 

estao sendo elaboradas para atenderem a exigencia de 6rgaos fiscalizadores assim 

come9am a atender ao chamando Balan9o Social. 

0 grande financiador das atividades do terceiro Setor e a sociedade, seja por meio de 
contribuic;:oes, seja por meio de recursos publicos. E e exatamente ai que surgem algumas 
questoes: a sociedade esta interessada em saber qual foi a receita anual de uma entidade, 
como ela aplicou esses recursos,qual foi o seu resultado, ou esta interessada em saber 
quantas pessoas foram atendidas, qual eo nivel desse atendimento, etc? embora possam estar 
interessadas nos dois tipos de informac;:ao, o fato e que as pessoas que doam seus recursos 
estao mais ( ou quase exclusivamente ) interessadas na segunda informac;:ao. E qual dessas 
demonstrac;:oes atualmente elaboradas atende a esse interesse especifico da sociedade? De 
fato, nenhuma delas atende. Pg. 335 Fundac;:oes e Entidades de Interesse Social. ( NETO, 
JOEL CHAVES, p. 335) 

A etica e urn principio para nortear a96es valiosas e uma conduta correta, ela 

e mediadora do convivio social e deve ser aplicada nao s6 a situa9ao da vida 

humana, mas tambem no exercicio institucional, uma vez que essas entidades 

procuram com sua a9ao dar urn novo significado de sentido a pessoas e ao proprio 

mundo em que vivem. A etica deve estar sempre presente, tanto na a9ao da pessoa 

juridica como no comportamento de seus administradores, nao esquecendo sempre 
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de destinar efetivamente o patrimonio e as suas rendas ao cumprimento dos fins 

essenciais da funda<;ao; tornar publicas suas a<;oes, dando a todos informa<;oes 

suficientes sobre seus fins e atividades; atuar com criterios de imparcialidade e nao 

discrimina<;ao na determina<;ao de seus beneficiarios. 

No Direito brasileiro ha duas especies de administradores: os legais e os 

voluntarios. Como exemplo de administradores legais, temos, no Direito Comercial, 

os administradores de armazens e deposito ( arts. 87 a 98 do Codigo Comercial ), e 

o sindico na administra<;ao da falemcia (art. 59 do DL n° 7.661, de 22.06.45 ) e no 

direito da heran<;a ( caso dos arts. 1.797, 1.977 e 1.978 ). 

Na especie administradores voluntarios, incluem-se os administradores das 

associa<;oes e sociedades e das funda<;oes. Os administradores das funda<;oes, ai 

compreendidos os integrantes do Conselho Curador e Diretoria Administrativa, como 

tambem os administradores e dirigentes das associa<;oes e das sociedades sem fins 

lucrativos, tern sobre si grande responsabilidade, pois a manifesta<;ao deles, 

mormente do representante legal da entidade, denominado comumente de Diretor 

Geral ou Diretor Executivo e do Presidente do Conselho Superior ou Curador e a 

manifesta<;ao da propria pessoa juridica, que fala e age por intermedio deles. 

Sejam administradores legais ou voluntarios, quaisquer deles podem ser 

responsabilizados pelos atos de gestao, responsabilidade esta que podera 

compreender os campo administrativos, penal ou civil. 

De acordo com o World Business Council for Sustainable Development, em 

encontro realizado na Holanda, em 1998, o conceito de responsabilidade social. 

" Responsabilidade social e o comportamento permanente dos empresarios 

em adotar urn comportamento etico e contribuir par o desenvolvimento economico, 
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simultaneamente melhorando a qualidade de vida de seus empregados e suas 

famflias, da comunidade local e da sociedade como urn todo". ( PAES, JOSE 

EDUARDO SABO, p.333 ) 
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3.8 PRESTA<;AO DE CONTA 

Uma das principais obriga96es dos administradores das Entidades de 

Interesse Social e prestar contas, primeiramente ao proprio 6rgao deliberativo da 

entidade e, por fim, ao Poder Publico por meio dos diversos 6rgaos governamentais, 

de acordo com a natureza juridica, titulos e certificados que pleiteia ou possui. 

0 objetivo principal da presta9ao de contas e possibilitar a aprecia9ao, 

conhecimentos e julgamento das contas e da gestao dos administradores das 

entidades, segundo as competencias de cada 6rgao e autoridade, na periodicidade 

estabelecida no estatuto social ou na lei. 

0 C6digo Civil atribui ao Ministerio Publico o velamenta das funda96es de 

direito privado, conforme disposto no art. 66, o velamenta das funda96es e a 

fiscalizayao das associa96es sao realizados de acordo com atos normativos dos 

ministerios publicos dos estados e do Distrito Federal. Em fun9ao da independencia 

de cada Ministerio publico, pode haver diferentes exigencias entre os estados e 

Distrito Federal. 

A presta9ao de contas e devida ao Ministerio da Justi9a pelas entidades que 

possuam o titulo de Utilidade Publica Federal. De acordo com o art. 4° da Lei n° 91, 

de 28/8/1935, as entidades declaradas de utilidade publica ficam obrigadas a 

apresentar, anualmente, rela9ao circunstanciada dos servi9os que houver prestado a 

coletividade. 0 art. 5° do Decreto n° 50.517, de 2/5/1964, que regulamenta a referida 

lei, e mais especifico ao exigir, para aquelas entidades, a apresenta9ao ate o dia 30 

de abril de cada ano, ao Ministerio da Justiya, de relat6rio circunstanciado dos 

servi9os que foram prestados a coletividade no ano anterior, devidamente 

acompanhado da demonstra9ao de receitas e despesas realizadas no periodo, 
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ainda que nao tenham sido subvencionadas. A entidade que deixar de apresentar a 

documentac;ao descrita, durante tn3s anos consecutivos, tera cassada a declarac;ao 

de utilidade publica. 

De acordo com o art. 209 do Decreta n° 3.048, de 6/5/1999, a entidade que for 

beneficiada com a isenc;ao da contribuic;ao patronal e obrigada a apresentar 

anualmente, ate o dia 30 de abril, relat6rio circunstanciado de suas atividades no 

exercicio anterior, ao lnstituto Nacional de Seguro Social - INSS, contendo entre 

outros itens pormenores a descric;ao pormenorizada dos servic;os assistenciais, de 

educac;ao ou de saude, prestados a pessoas carentes, em especial crianc;as, 

adolescentes, idosos e portadores de deficiencia, mencionando a quantidade de 

atendimentos e os respectivos custos, para o caso das entidades beneficentes de 

assistencia social, demonstrativo mensal por atividades, no qual conste a 

quantidade de atendimentos gratuitos oferecidos a pessoas carentes, o valor efetivo 

total das vagas cedidas, a receita proveniente dos atendimentos prestados ao 

Sistema Onico de saude ( SUS ), o valor da receita bruta da contribuic;ao social 

devida, o percentual e o valor da isenc;ao usufruida, para o caso das entidades sem 

fins lucrativos que exercem atividades educacional nos termos da Lei n° 9.394, de 

20/12/1996, ou que atendam ao SUS. 

A prestac;ao de contas ao CNAS ocorre no momenta em que e solicitada a 

concessao ou renovac;ao do Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia 

Social - CEBAS, nos termos do Decreta n° 2.536, de 6 de abril de 1998. de acordo 

com o referido decreta, a entidade devera apresentar ao CNAS, alem do relat6rio de 

execuc;ao de plano de trabalho aprovado, as demonstrac;oes contabeis relativas aos 

tres ultimos exercicios. 
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Entre as diversas formas utilizadas pelas entidades de interesse social para 

alavancar recursos, destaca-se a celebrayao de convemios, contratos e termos de 

parcerias. Esses recursos tern urn tratamento especial devido ao controle que deve 

haver entre eles, exigindo uma contabilizac;ao que possibilite a segregac;ao por 

projetos. Essa individualizac;ao permite urn maior controle e possibilita elaborar a 

prestac;ao de conta com mais transparencia e seguranc;a. 

E importante a diferenciac;ao dessas tres formas de ajustes entre partes. 

"a} no contrato, os interesses sao opostos e contradit6rios, enquanto no convenio sao 
reciprocos; par exemplo, em um contrato de compra e venda, o vendedor quer alienar o bem 
para receber o melhor pre9o e o comprador quer adquirir o bem pagando o menor pre9o; no 
convenio, tambem chamado de ato coletivo, todos os participantes querem a mesma coisa; 
b) os entes conveniados tem objetivos institucionais comuns e se reunem, par meio de 
convenio, para alcan9a-los; par exemplo, uma universidade publica - cujo objetivo e o 
ensino, a pesquisa e a presta9ao de servi9os a comunidade- celebra convenio com outra 
entidade, publica ou privada, para realizar um estudo, um projeto, de interesse de ambas, ou 
para prestar servi9os de competencia comum a terceiros; e o que ocorre com os convenios 
celebrados entre Estados e entidades particulares, tendo par objeto a presta9ao de servi9os 
de saude ou educa9ao; e tambem o que se verifica com os convenios firmados entre estados, 
municipios e Uniao em materia tributaria para coordena9ao dos programas de investimentos 
e servi9os publicos e mutua assistencia para fiscaliza9ao dos tributes respectivos e permuta 
de informa90es; 
c) no convenio, os participes objetivam a obten9ao de um resultado comum, ou seja, um 
estudo, um ato juridico, um projeto, uma obra, um servi9o tecnico, uma inven9ao etc., que 
serao usufruidos par todos os participes, o que nao ocorre no contrato; 
d) no convenio, verifica-se a mutua colabora9ao, que pode assumir varias formas, como 
repasse de verbas, usa de equipamentos, de recursos humanos e materiais, de im6veis, de 
know-howe outros; par isso mesmo, no convenio nao se cogita de pre9o ou remunera9ao, 
que constitui clausula inerente aos contratos; 
e) dessa diferen9a resulta outra: no contrato, o valor pago a titulo de remunera9ao passa a 
integrar o patrimonio da entidade que o recebeu, sendo irrelevante para o repassador a 
utiliza9ao que sera feita deste; no convenio, se o conveniado recebe determinado valor, este 
fica vinculado a utiliza9ao prevista no ajuste; assim, se um particular recebe verbas do poder 
publico em decorrencia de convenio, esse valor nao perde a natureza de dinheiro publico, s6 
podendo ser utilizado para os fins previstos no convenio; par essa razao, a entidade esta 
obrigada a prestar contas de sua utiliza98o, nao s6 ao ente repassador, como ao Tribunal de 
Contas; 
f) nos contratos, "as vontades sao antagonicas, se compOem, mas nao se adicionam, delas 
resultando uma terceira especie (vontade contratual, resultante e nao soma} - ao passe que 
nos convenios, como nos cons6rcios, as vontades se somam, atuam paralelamente, para 
alcan9ar interesses e objetivos comuns" Dl PETRO, ( 2002, p.292/293} 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

As entidades sem fins lucrativos das institui9oes publicas de ensino intituladas 

funda9oes de apoio veem de encontro a comunidade atraves do desenvolvimento da 

ciencia, da tecnologia e da cultura. 

Na ciencia e tecnologia tern papel importante, ap6iam de maneira eficaz, 

tornando projetos cientificos menos complexes na parte burocratica administrativa e 

liberando seu tempo a premissa aos projetos, saindo desses realmente grandes 

avan9os e experimentos cientificos que veem ajudar a popula9ao tanto academica 

quanto a comunidade em geral. Experimentos diversos como analise de alimentos, 

analise da agua, agindo na parte fisica, quimica e em todos os campos imaginaveis. 

Ja na cultura ap6iam a projetos que destinam-se a desenvolver as formas de 

expressao, os modos de criar e fazer, os processes de preserva9ao e prote9ao do 

patrimonio cultural brasileiro, e os estudos e metodos de interpreta9ao da realidade 

cultural. 

As Funda96es exercem papel significative junto a sociedade fazendo liga9oes 

entre a popula9ao e o meio publico academico mais a muito a ser feito no meio 

cientifico, tecnol6gico e cultural, sendo estes campos amplos e o ser humano dotado 

de grande percep9ao nesses meios, as vezes falta apoio para projetos serem 

realizados e ai que entram as funda96es. 

Existe dentro dessas funda9oes a busca por uma melhor conscientiza9ao 

tributaria de forma que nao seja onerada tributariamente, de maneira in justa o trabalho 

realizado por estas. Sendo nao omissa a busca de isen9oes por parte dessas 

entidades. Certas isen96es ou imunidades adquiridas por essas institui96es, 
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intituladas sem fins lucrativos, levam a obrigatoriedade de promoc;ao de ac;oes 

socialmente responsaveis desenvolvidas pelas empresas. 

Os objetivos especificos deste trabalho foram atingidos de forma clara e 

direta, atraves do estudo da carga tributaria, suas isenc;oes, imunidades e o impacto 

dessa incidencia nas entidades sem fins lucrativos das instituic;oes publicas de ensino, 

demonstrando como e possivel o trabalho dessas entidades em prol da sociedade. 

Servindo assim este trabalho como fonte de apoio e pesquisa no que diz respeito as 

fundac;oes de apoio. 



54 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

BORGES, Marli Soares; BORGES, Nilton Antonio Tiellet; BENINCA, lido; BASSANI, 
Sergio. Apostila do Seminario de Filantropia e Gestio FAE ( Faculdade de 
Administra9ao e Economia ). Curitiba, 2002. 

CMAS. Manual Pratico. Como iniciar e manter legalmente uma entidade social. 
1999. 

CODIGO TRIBUTARIO. 4a Edi9ao, Sao Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1998. 

Dl PETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrative. Sao Paulo. Editora Atlas, 
2002. 

FERNANDES, Rubens Cesar. Terceiro Setor Desenvolvimento Social 
Sustentado. Paz e Terra, 25 p. 

ICHIHARA, Yoshiaki. Direito Tributario. Sao Paulo. Editora Atlas, 1999. 

PAES, Jose Eduardo Sabo. Funda~oes e Entidades de Interesse Social. Brasilia: 
Editora Brasilia Juridica, 2003, 672 p. 

SENNA, Homero; MONTEIRO, Clovis Zobaran. Funda~oes no Direito na 
Administra~io. Rio de Janeiro: Funda9ao Getulio Vargas, 1970. 

SERVA, Mauricio. Apostila do Curso de Gestio do Terceiro Setor e 
Responsabilidade Social FAE ( Faculdade de Administra9ao e Economia ). 
Curitiba, 2002. 

BRASiLIA. Lei n° 9.532, de 12 de dezembro de 1997. Impasto de Renda. DOU de 

11.12.1997 

BRASILIA. Lei Distrital n° 924, de 20 de setembro de 1995; Lei Distrital n° 11, de 29 

de dezembro de 1988, arts. 3° e 4°, I; e Decreta Distrital n° 16.114, de 2 de 

dezembro de 1994, art.3°. Impasto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens lm6veis. 

BRASILIA. Decreta Distrital n° 16.116, de 2 de dezembro de 1994, art.4°. Impasto 

sobre Transmissao Causa Mortis ou Doa9ao de Bens e Direitos. 
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BRASILIA. Lei complementar n° 70, de 30 de setembro de 1991, Medida provis6ria 

n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. COFINS 

BRASILIA. Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996. EC n° 21, de 18 de margo de 

1999. CPMF 

BRASILIA. Decreta Federal n° 91.030, de 5 de margo de 1985. Impasto de 

lmportagao 

BRASILIA. Lei n° 4.502, de 30 de novembro; Decreta n° 2.637, de 25 de junho de 

1998. Impasto sabre Produtos lndustrializados 

BRASILIA. Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970; Lei n° 9.715, de 15 

de novembro de 1998, Medida Provis6ria n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

Contribuigao PIS/PASEP 

BRASILIA. Art. 195, § 7°, da CF; Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988; Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991; Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997; Decreta n° 

3.048, de 6 de maio de 1999. Contribuiyao Social sabre o Luera Uquido 

BRASILIA. Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996; Lei n° 9.766, de 18 de 

dezembro de 1998. Contribuigao para o Salario educagao 

BRASILIA. Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, Lei n° 9.732 de 11 de dezembro de 

1998, Decreta n° 2.536 de 6 de abril de 1998, Decreta n° 3.048 de 6 de maio de 

1999. Contribuigao Patronal para o INSS 

CURITIBA. Decreta Distrital n° 16.099, de 29 de novembro de 1994. IPVA 

CURITIBA. Decreta Distrital n° 16.100, de 29 de novembro de 1994, art.11, IV, 

alterado pelo Decreta Distrital n° 17.960, de 30 de dezembro de 1996; Lei Distrital n° 

227, de 9 de janeiro de 1992, alterada pela Lei n° 464, de 22 de junho de 1993. IPTU 

CURITIBA. Decreta Distrital n° 16.102, de 30 de novembro de 1994. ICMS 
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CURITIBA. Lei Distrital n° 586 de 4 de novembro de 1993, Lei Distrital n° 629, de 22 

de dezembro de 1993, Decreta Distrital n° 16.128, de 6 de dezembro de 1994, 

art.11. ISS 

CURITIBA. Lei Complementar n° 328, de 10 de outubro de 2.000. ISS 
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6.ANEXOS 
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Anexo - I - Regulamenta~ao da remincia fiscal do lmposto sobre a Renda 
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"art. 17 4. Estao isentas do imposto as instituic;oes de can~ter filantr6pico, recreativo, 

cultural e cientifico e as associac;oes civis que prestem os servic;os para os quais 

houverem sido instituidas e os coloquem a disposic;ao do grupo de pessoas a que se 

destinam, sem fins lucrativos (Lei n° 9.532, de 1997, arts. 15 e 18). 

§ 1° A isenc;ao e restrita ao imposto da pessoa juridica, observado o disposto no 

paragrafo subsequente (Lei n° 9.532, de 1997, art. 15, § 1°). 

§ 2° Nao estao abrangidos pela isenc;ao do imposto os rendimentos e ganhos de 

capital auferidos em aplicac;oes financeiras de renda fixa ou de renda variavel (Lei n° 

9.532, de 1997, art. 15, § 2°). 

§ 3° As instituic;oes isentas aplicam-se as disposic;oes dos §§ 2° e 3°, incisos I a V, 

do art. 170 (Lei n° 9.532, de 1997, art. 15, § 3° ). 

§ 4° A transferemcia de bens e direitos do patrimonio das entidades isentas para o 

patrimonio de outra pessoa juridica, em virtude de incorporac;ao, fusao ou cisao, 

devera ser efetuada pelo valor de sua aquisic;ao ou pelo valor atribuido, no caso de 

doac;ao (Lei n° 9.532, de 1997, art. 16, paragrafo unico). 

§ 5° As instituic;oes que deixarem de satisfazer as condic;oes previstas neste artigo 

perderao o direito a isenc;ao, observado o disposto no art. 172 (Lei n° 9.430, de 

1996, art. 32, § 1 0)." 
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ANEXO - II - Regulamenta~ao da renuncia fiscal da contribui~ao patronal a 

Previdencia Social 
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"art. 206. Fica isenta das contribuic;oes de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a 

pessoa juridica de direito privado beneficente de assistencia social que atenda, 

cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

I - seja reconhecida como de utilidade publica federal; 

II - seja reconhecida como de utilidade publica pelo respectivo Estado, Distrito 

Federal ou Municipio onde se encontre a sua sede; 

Ill - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistencia Social fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistencia Social, 

renovado a cad a tres anos; (Redac;ao da pelo Decreto n° 4.032, de 26.11.2001) 

IV - promova, gratuitamente e em carater exclusivo, a assistencia social beneficente 

a pessoas carentes, em especial a crianc;as, adolescentes, idosos e portadores de 

deficiencia; 

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenc;ao e 

desenvolvimento de seus objetivos institucionais,apresentando, anualmente, 

relat6rio circunstanciado de suas atividades ao lnstituto Nacional do Seguro Social; e 

VI - nao percebam seus diretores, conselheiros, s6cios, instituidores, benfeitores, ou 

equivalentes, remunerac;ao, vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou titulo, 

em razao das competencias, func;oes ou atividades que lhes sao atribuidas pelo 

respectivo estatuto social. 

VII - esteja em situac;ao regular em relac;ao as contribuic;oes sociais. ( lnciso incluido 

pelo Decreto n° 4.032, de 26.11.2001) 

§ 1° Para os fins deste artigo, entende-se por assistencia social beneficente a 

prestac;ao gratuita de beneficios e servic;os a quem destes necessitar. 
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§ 2° Considera-se pessoa carente a que comprove nao possuir meios de prover a 

propria manutenyao, nem te-la provida por sua familia, bern como ser destinataria 

da Politica Nacional de Assistencia Social, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Assistencia Social. 

§ 3° Para efeito do paragrafo anterior, considera-se nao possuir meios de prover a 

propria manutenyao, nem te-la provida por sua familia, a pessoa cuja renda familiar 

mensal corresponda a, no maximo, R$ 271,99 (duzentos e setenta e urn reais e 

noventa e nove centavos), reajustados nas mesmas epocas e com os mesmos 

indices utilizados para o reajustamento do beneficia de presta9ao continuada da 

assistencia social. 

§ 4° Considera-se tambem de assistencia social beneficente a pessoa juridica de 

direito privado que, anualmente, ofere9a e preste efetivamente, pelo menos, 

sessenta por cento dos seus servi9os ao Sistema Onico de Saude, nao se lhe 

aplicando o disposto nos§§ 2° e 3° deste artigo. 

§ 5° A isen9ao das contribui96es e extensiva a todas as entidades mantidas, suas 

dependencias, estabelecimentos e obras de constru9ao civil da pessoa juridica de 

direito privado beneficente, quando por ela executadas e destinadas a uso proprio. 

§ 6° A isenyao concedida a uma pessoa juridica nao e extensiva e nem abrange 

outra pessoa juridica, ainda que esta seja mantida por aquela, ou por ela controlada. 

§ 7° 0 lnstituto Nacional do Seguro Social verificara, periodicamente, se a pessoa 

juridica de direito privado beneficente continua atendendo aos requisites de que trata 

este artigo. 
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§ so 0 Institute Nacional do Segura Social cancelara a isengao da pessoa juridica de 

direito privado beneficente que nao atender aos requisites previstos neste artigo, a 

partir da data em que deixar de atende-los, observado o seguinte procedimento: 

I - se a fiscalizagao do Institute Nacional do Segura Social verificar que a pessoa 

juridica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisites nele previstos, 

emitira lnformagao Fiscal na qual relatara os fatos que determinaram a perda da 

isengao; 

II - a pessoa juridica de direito privado beneficente sera cientificada do inteiro teor da 

lnformagao Fiscal, sugestoes e conclusoes emitidas pelo Institute Nacional do 

Segura Social e tera o prazo de quinze dias para apresentagao de defesa e 

produgao de provas; 

Ill - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestagao da parte 

interessada, o Institute Nacional do Segura Social decidira acerca do cancelamento 

da isengao, emitindo Ato Cancelat6rio, se for o caso; e 

IV - cancelada a isengao, a pessoa juridica de direito privado beneficente tera o 

prazo de quinze dias, contados da ciencia da decisao, para interpor recurso com 

efeito suspensive ao Conselho de Recursos da Previdencia Social. 

§ go Nao cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdencia Social da decisao 

que cancelar a isengao com fundamento nos incisos I, II e Ill do caput. 

§ 10. 0 Institute Nacional do Segura Social comunicara a Secreta ria de Estado de 

Assistencia Social, a Secretaria Nacional de Justiga, a Secretaria da Receita Federal 

e ao Conselho Nacional de Assistencia Social o cancelamento de que trata o § S0
. 

§ 11. As pessoas juridicas de direito privado beneficentes, resultantes de cisao ou 

desmembramento das que se encontram em gozo de isengao nos termos deste 
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artigo, poderao requere-la, sem qualquer prejuizo, ate quarenta dias ap6s a cisao ou 

o desmembramento, podendo, para tanto, valer-se da mesma documenta<;ao que 

possibilitou o reconhecimento da isen<;ao da pessoa juridica que I he deu origem. 

§ 12. A existencia de debito em nome da requerente, observado o disposto no § 13, 

constitui motivo para o cancelamento da isen<;ao, com efeitos a contar do primeiro 

dia do segundo mes subseqOente aquele em que a entidade se tornou devedora de 

contribui<;ao social. (Paragrafo incluido pelo Decreto n° 4.032, de 26.11.2001) 

§ 13. Considera-se entidade em debito, para os efeitos do § 12 deste artigo e do § 3° 

do art. 208, quando contra ela constar credito da seguridade social exigivel, 

decorrente de obriga<;ao assumida como contribuinte ou responsavel, constituido por 

meio de notifica<;ao fiscal de lan<;amento, auto-de-infra<;ao, confissao ou declara<;ao, 

assim entendido, tambem, o que tenha sido objeto de informa<;ao na Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi<;o e lnforma<;oes a 

Previdencia Social. (Paragrafo incluido pelo Decreto n° 4.032, de 26.11.2001) 

art. 207. A pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos, que exerce 

atividade educacional nos termos da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ou 

que atenda ao Sistema Onico de Saude, mas nao pratique de forma exclusiva e 

gratuita atendimento a pessoas carentes, gozara da isen<;ao das contribui<;oes de 

que tratam os arts. 201, 202 e 204, na propor<;ao do valor das vagas cedidas, 

integral e gratuitamente, a carentes ou do valor do atendimento a saude de can3ter 

assistencial, desde que satisfa<;am os requisites constantes dos incisos I, II, Ill, V e 

VI do caput do art. 206. 

§ 1° 0 valor da isen<;ao a ser usufruida pela pessoa juridica de direito privado sem 

fins lucrativos da area de educa<;ao corresponde ao percentual resultante da rela<;ao 
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existente entre o valor efetivo total das vagas cedidas, integral e gratuitamente, e a 

receita bruta mensal proveniente da venda de servi9os e de bens nao integrantes do 

ativo imobilizado, acrescida da receita decorrente de doa96es particulares, a ser 

aplicado sobre o total das contribui96es sociais devidas. 

§ 2° Nao sera considerado, para OS fins do calculo da isenyaO de que trata 0 

paragrafo anterior, o valor das vagas cedidas com gratuidade parcial, nem cedidas a 

alunos nao carentes. 

§ 3° 0 valor da isen9ao a ser usufruida pela pessoa juridica de direito privado sem 

fins lucrativos que presta servi9os ao Sistema Onico de Saude corresponde ao 

percentual resultante da rela9ao existente entre a receita auferida com esses 

servi9os e o total da receita bruta mensal proveniente da venda de servi9os e de 

bens nao integrantes do ativo imobilizado, acrescida da receita decorrente de 

doa96es particulares, excluida a receita decorrente dos atendimentos ao Sistema 

Onico de Saude, a ser aplicado sabre o total das contribui96es sociais devidas. 

§ 4° 0 calculo do percentual de isen9ao a ser utilizado mes a mes sera efetuado 

tomando-se por base as receitas de servi9os e contribui96es relativas ao mes 

anterior ao da competencia, a exce9ao do mes de abril de 1999, que sera efetuado 

tomando-se par base os valores do proprio mes. 

§ 5° No caso de pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos que preste 

simultaneamente servi9os nas areas de educa9ao e saude, a isen9ao a ser 

usufruida sera calculada nos termos dos §§ 1° e 3°, em rela9ao a cada uma 

daquelas atividades, isoladamente. 

§ 6° 0 recolhimento das contribui96es previstas nos arts. 201 e 202, para a pessoa 

juridica de direito privado de que trata este artigo, deduzida a isen9ao calculada com 
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base nos §§ 1° e 3°, devera ser efetuado ate o dia dois do mes seguinte ao da 

competencia. 

§ 7° A isenc;ao das contribuic;oes e extensiva a todas as entidades mantidas, suas 

dependencias, estabelecimentos e obras de construc;ao civil da pessoa juridica de 

direito privado sem fins lucrativos, quando por ela executadas e destinadas a uso 

proprio, desde que voltadas a atividades educacionais ou de atendimento ao 

Sistema Onico de Saude, na forma deste Regulamento. 

§ so 0 lnstituto Nacional do Segura Social verificara, periodicamente, se a pessoa 

juridica de direito privado sem fins lucrativos continua atendendo aos requisites de 

que trata este artigo. 

§ go Cabera ao orgao gestor municipal de assistencia social, bern como ao 

respective conselho, acompanhar e fiscalizar a concessao das vagas, integrais e 

gratuitas, cedidas anualmente pela pessoa juridica de direito privado de que trata o 

caput. 

§ 10. Aplica-se a pessoa juridica de dire ito privado de que trata o caput o disposto 

nos§§ 2°, 3°, 6°, S0
, go, 10 e 11 do art. 206. 

§ 11. Para os efeitos deste artigo, considera-se carente o aluno de curso de 

educac;ao superior cuja renda familiar mensal per capital corresponda, no maximo, a 

R$ 313,S3 (trezentos e treze reais e oitenta e tres centavos), reajustados nas 

mesmas epocas e com os mesmos indices utilizados para o reajustamento do 

beneficia de prestac;ao continuada da assistencia social. 

art. 20S. A pessoa juridica de direito privado deve requerer o reconhecimento da 

isenc;ao ao lnstituto Nacional do Segura Social, em formulario proprio, juntando os 

seguintes documentos: 
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I - decretos declarat6rios de entidade de utilidade publica federal e estadual ou do 

Distrito Federal ou municipal; 

II - Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social fornecidos 

pelo Conselho Nacional de Assistencia Social, 

renovado a cad a tres anos; (Redayao dada pelo Decreto n° 4.032, de 26.11.2001) 

Ill - estatuto da entidade com a respectiva certidao de registro em cart6rio ou no 

Registro Civil de Pessoas Juridicas; 

IV - ata de elei9ao ou nomea9ao da diretoria em exercicio, registrada em cart6rio ou 

no Registro Civil de Pessoas Juridicas; 

V - comprovante de entrega da declarayao de imunidade do imposto de renda de 

pessoa juridica, fornecido pelo setor competente do Ministerio da Fazenda; 

VI - rela9ao nominal de todas as suas dependencias, estabelecimentos e obras de 

constru9ao civil, identificados pelos respectivos numeros de inscri9ao no Cadastro 

Nacional da Pessoa Juridica ou matricula no Cadastro Especifico do lnstituto 

Nacional do Seguro Social; e 

VII- resumo de informa9oes de assistencia social, em formulario proprio. 

§ 1° 0 lnstituto Nacional do Seguro Social decidira sobre o pedido no prazo de trinta 

dias contados da data do protocolo. 

§ 2° Deferido o pedido, o lnstituto Nacional do Seguro Social expedira Ato 

Declarat6rio e comunicara a pessoa juridica requerente a decisao sobre o pedido de 

reconhecimento do direito 

a isen9ao, que gerara efeito a partir da data do seu protocolo. 

§ 3° A existencia de debito em nome da requerente constitui impedimenta ao 

deferimento do pedido ate que seja regularizada a situa9ao da entidade requerente, 
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hip6tese em que a decisao concess6ria da isenc;ao produzira efeitos a partir do 1° 

dia do mes em que for comprovada a regularizac;ao da situac;ao. (Redac;ao dada 

pelo Decreto n° 4.032, de 26.11.2001) 

§ 4° No caso de nao ser proferida a decisao de que trata o § 1°, o interessado 

podera reclamar a autoridade superior, que apreciara o pedido da concessao da 

isenc;ao requerida e promovera a apurac;ao de eventual responsabilidade do servidor 

omisso, se for o caso. 

§ 5° lndeferido o pedido de isenc;ao, cabe recurso ao Conselho de Recursos da 

Previdencia Social, que decidira por uma de suas Camaras de Julgamento. 

§ 6° Os documentos referidos nos incisos I a V poderao ser apresentados por c6pia, 

conferida e autenticada pelo servidor encarregado da instruc;ao, a vista dos 

respectivos originais. 

art. 209. A pessoa juridica de direito privado beneficiada com a isenc;ao de que trata 

os arts. 206 ou 207 e obrigada a apresentar, anualmente, ate 30 de abril, ao 6rgao 

do lnstituto Nacional do Seguro Social jurisdicionante de sua sede, relat6rio 

circunstanciado de suas atividades no exercicio anterior, na forma por ele definida, 

contendo as seguintes informac;oes e documentos: 

I - localizac;ao de sua sede; 

II- nome e qualificac;ao completa de seus dirigentes; 

Ill - relac;ao dos seus estabelecimentos e obras de construc;ao civil identificados 

pelos respectivos numeros do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica ou no Cadastro 

Especifico do lnstituto Nacional do Seguro Social; 

IV - descric;ao pormenorizada dos servic;os assistenciais, de educac;ao ou de saude 

prestados a pessoas carentes, em especial a crianc;as, adolescentes, idosos e 
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portadores de deficiencia, mencionando a quantidade de atendimentos e os 

respectivos custos, para o caso da pessoa juridica de direito privado a que se refere 

o art. 206; 

V - demonstrative mensal por atividade, no qual conste a quantidade de 

atendimentos gratuitos oferecidos a pessoas carentes, o valor efetivo total das vagas 

cedidas, a receita proveniente dos atendimentos prestados ao Sistema Onico de 

Saude, o valor da receita bruta, da contribui9ao social devida, o percentual e o valor 

da isen9ao usufruida, para o caso da pessoa juridica de direito privado a que se 

refere o art. 207; e 

VI - resumo de informa96es de assistencia social. 

§ 1° A pessoa juridica de direito privado de que trata o caput sera, ainda, obrigada a 

manter a disposi9ao do lnstituto Nacional do Seguro Social, durante dez anos, os 

seguintes documentos: 

I - balan9o patrimonial e da demonstra9ao de resultado do exercicio, com 

discrimina9ao das receitas e despesas, relativos ao exercicio anterior, para o caso 

da pessoa juridica de direito privado de que trata o art. 206; 

II - demonstra9oes contabeis e financeiras relativas ao exercicio anterior, para o 

caso da pessoa juridica de dire ito privado de que trata o art. 207, abrangendo: 

a) balan9o patrimonial; 

b) demonstra9ao de resultado do exercicio, com discrimina9ao das receitas e 

despesas; 

c) demonstra9ao de muta9ao de patrimonio; e 

d) notas explicativas. 
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§ 2° A pessoa juridica de direito privado de que trata o caput devera apresentar, ate 

31 de janeiro de cada ano, plano de ac;ao das atividades a serem desenvolvidas 

durante o ano em curso. 

§ 3° A pessoa juridica de direito privado mantera, ainda, as folhas de pagamento 

relativas ao periodo, bern como os respectivos documentos de arrecadac;ao que 

comprovem o recolhimento das contribuic;oes ao Institute Nacional do Segura Social, 

alem de outros documentos que possam vir a ser solicitados pela fiscalizac;ao do 

Institute, devendo, tambem, registrar na sua contabilidade, de forma discriminada, os 

valores aplicados em gratuidade, bern como o valor correspondente a isenc;ao das 

contribuic;oes previdenciarias a que fizer jus. 

§ 4° 0 Ministerio da Previdencia e Assistencia Social podera determinar a pessoa 

juridica de direito privado isenta das contribuic;oes sociais nos termos dos arts. 206 

ou 207 que obedec;a a plano de contas padronizado segundo criterios por ele 

definidos,aos principios fundamentais de contabilidade e as normas emanadas do 

Conselho Federal de Contabilidade. 

§ 5° Aplicam-se a pessoa juridica de direito privado no exercicio do direito a isenc;ao 

as demais normas de arrecadac;ao, fiscalizac;ao e cobranc;a estabelecidas neste 

Regulamento. 

§ 6° A falta da apresentac;ao do relat6rio anual circunstanciado ou de qualquer 

documento que o acompanhe ao Institute Nacional do Segura Social constitui 

infrac;ao ao incise Ill do caput do art. 225. 

§ 7° A pessoa juridica de direito privado que se enquadre nos arts. 206 ou 207 

devera manter, em seu estabelecimento, em local visivel ao publico, placa indicativa 

da respectiva disponibilidade de servic;os gratuitos de assistencia social, 
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educacionais ou de saude a pessoas carentes, em especial a criangas, 

adolescentes, idosos e portadores de deficiemcia, indicando tratar-se de pessoa 

juridica de direito privado abrangida pela isengao de contribuigoes sociais, segundo 

modelo estabelecido pelo Ministerio da Previdemcia e Assistencia Social. 

art. 210. 0 Institute Nacional do Segura Social, a Secretaria de Estado de 

Assistencia Social e o Conselho Nacional de Assistencia Social manterao 

intercambio de informagoes, observados os seguintes procedimentos: 

I - o Conselho Nacional de Assistencia Social comunicara mensalmente ao Institute 

Nacional do Segura Social e a Secretaria de Estado de Assistencia Social as 

decisoes sabre deferimento ou indeferimento dos pedidos de concessao ou 

renovagao do Registro e do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos; 

II - os Conselhos de Assistencia Social dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios e os 6rgaos gestores desses entes estatais comunicarao, a qualquer 

epoca, ao Institute Nacional do Segura Social, a Secretaria de Estado de Assistencia 

Social e ao Conselho Nacional de Assistencia Social as irregularidades verificadas 

na oferta dos servigos assistenciais prestados pela pessoa juridica de direito privado 

abrangida pela isengao de contribuigoes sociais; e 

Ill - o Institute Nacional do Segura Social repassara a Secretaria de Estado de 

Assistencia Social e ao Conselho Nacional de Assistencia Social as informagoes de 

assistencia social relativas as pessoas juridicas de direito privado abrangidas pela 

isengao de contribuigoes sociais. 

Paragrafo unico. 0 Institute Nacional do Segura Social publicara anualmente, ate 30 

de junho, para fins de controle de fiscalizagao, informando a Secretaria de Estado 

de Assistencia Social, ao Conselho Nacional de Assistencia Social, a Secretaria da 



72 

Receita Federal e a Secretaria Nacional de Justic;a, a lista das entidades 

beneficentes ou as isentas a que se referem os arts. 206 e 207, especial mente as de 

educac;ao e de saude." 

Outra forma de regulac;ao das entidades de interesse social no Brasil surgiu com a 

Lei 9.790, de 23 de marc;o de 1999, que instituiu as Organizac;oes da Sociedade Civil 

de Interesse Publico, conhecidas pela sigla OSCIP. Essa lei estabelece criterios 

seletivos para que uma entidade de interesse social possa candidatar-se a uma 

OSCIP, conforme definido no art. 3°. 

"art. 3° A qualificac;ao instituida por esta Lei, observado em qualquer caso, o 

principia da universalizac;ao dos servic;os, no respectivo ambito de atuac;ao das 

Organizac;oes, somente sera conferida as pessoas juridicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes 

finalidades: 

I- promoc;ao da assistencia social; 

II - promoc;ao da cultura, defesa e conservac;ao do patrimonio hist6rico e artistico; 

Ill - promoc;ao gratuita da educac;ao, observando-se a forma complementar de 

participac;ao das organizac;oes de que trata esta Lei; 

IV - promoc;ao gratuita da saude, observando-se a forma complementar de 

participac;ao das organizac;oes de que trata esta Lei; 

V - promoc;ao da seguranc;a alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservac;ao e conservac;ao do meio ambiente e promoc;ao do 

desenvolvimento sustentavel; 

VII - promoc;ao do voluntariado; 

VIII- promoc;ao do desenvolvimento economico e social e combate a pobreza; 
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IX - experimentac;ao, nao lucrativa, de novas modelos s6cio produtivos e de sistemas 

alternatives de produc;ao, comercio, emprego e credito; 

X - promoc;ao de direitos estabelecidos, construc;ao de novas direitos e assessoria 

juridica gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoc;ao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 

e de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produc;ao e 

divulgac;ao de informac;oes e conhecimentos tecnicos e cientificos que digam 

respeito as atividades mencionadas neste artigo. 

Paragrafo unico. Para OS fins deste artigo, a dedicac;ao as atividades nele previstas 

configura-se mediante a execuc;ao direta de projetos, programas, pianos de ac;oes 

correlatas, por meio da doac;ao de recursos fisicos, humanos e financeiros, ou ainda 

pela prestac;ao de servic;os intermediaries de apoio a outras organizac;oes sem fins 

lucrativos e a 6rgaos do setor publico que atuem em areas afins." 


