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RESUMO 

 

Trata-se o presente trabalho do instituto da imunidade tributária referente ao 

disposto no art.150, VI, “b” e “c” da Constituição Federal de 1988. É analisada 

cada forma de imunidade das entidades do elenco da norma constitucional, 

bem como traz a lume as polêmicas quanto à tributação das atividades de cada 

tipo associativo homenageado pelo constituinte originário na Carta Maior. 

A imunidade tributária somente é possível de ser tratada diante da 

Competência Tributária Impositiva ao limitar os poderes da União Federal, dos 

Municípios, dos Estados e do Distrito Federal em criar tributos. 

O tratamento tributário dado à exploração comercial e às propriedades 

pertencentes à Igreja (alínea "b" do art. 150, VI da Constituição Federal de 

1988), ou seja, àquelas receitas que são provenientes de atividades atípicas, 

sempre causaram dúvidas na jurisprudência e dividem a doutrina até hoje. Não 

diferente é o tratamento tributário dado à produção e circulação de bens das 

entidades do elenco da alínea "c" do art. 150, VI da Constituição Federal de 

1988, cujas atividades atípicas, por muitos são entendidas como tributáveis. As 

atividades típicas, por sua vez, quando inerentes aos templos de qualquer 

culto, devem ser qualificadas pela imunidade plena, enquanto as entidades da 

alínea "c" do art. 150, VI da Constituição Federal de 1988, são deparadas com 

a norma de imunidade de eficácia contida, da qual depende de lei 

complementar, cuja discussão no presente trabalho traz a polêmica acerca da 

aplicação da lei ordinária ou da lei complementar; a posição maciça dos 

tribunais é no sentido da ratificação do art.14 do Código Tributário Nacional, 

como requisito para qualificar quais entidades devem ser brindadas com a 

imunidade. 

Por fim, para não ficar somente no campo teórico, o presente trabalho analisa a 

aplicação da imunidade aos tipos associativos do elenco das alíneas "b" e "c" 

do art.150, VI da Constituição Federal de 1988 sob a ótica dos Tribunais 

pátrios.    

 
Palavras-chave: Direito Constitucional Tributário. Imunidade. Terceiro Setor. 
Templo de Qualquer Culto. Igreja. Partido Político. Sindicato de Empregados. 
Associações e Fundações de Assistência Social e Filantropia. Patrimônio. 
Renda e Serviços. Constituição Federal de 1988, art.150, VI, “b” e “c”.  



ABSTRACT 

 

This study seeks to bring the understanding of tax immunity system according 

to article 150, VI, "b" and "c" of the Federal Constitution of 1988. Each type of 

immunity from the constitutional law is analyzed. It is also brought to light the 

controversy regarding the taxation of the activities of each associative type 

embraced by the constituent present in the Federal Constitution. 

Tax exemption is only possible to be dealt with before the mandatory tax 

jurisdiction that limits the powers of the Federal Government, the Municipalities, 

the States and the Federal District to create taxes. 

The tax treatment given to  commercial exploitation and to the properties owned 

by the Church ("b" of article 150, VI of the Constitution of 1988), that is,  

revenue originating from  atypical activities, has  always raised doubts in 

jurisprudence and caused doctrine to have different views, today. It is no 

different the tax treatment given to production and circulation of goods from 

entities mentioned in article 150, VI, "c"  of  1988 Federal Constitution, since the 

atypical activities are regarded by many as taxable. Typical activities, in turn, 

when related to temples of any cult, must be qualified for full immunity while  

entities of article 150, VI, "c"  of the 1988 Federal Constitution, have to face the 

immunity rules of limited discretionary accountability which depends on the 

supplementary law. The present investigation discusses the controversy on the 

adoption of either ordinary or supplementary law. Courts’ major position is 

towards ratification of article 14 of the National Tax Code, as a requirement to 

qualify which entities should be entitled to immunity. Finally, in order no to stay 

only in theoretical level, this study will analyze the application of immunity to 

associative types of article 150 , VI, "b" and "c of the Federal Constitution 1988, 

from the perspective of Brazilian courts. 

 
 
 
 
 
Keywords: Tax Constitutional Law, Immunity, Third Sector, Any Cult Temple, 
Church, Political Party, Employees' Union, Associations and Foundations of 
Social Welfare and Philanthropy, Equity, Revenue and Services, Federal 
Constitution of 1988, Article150, VI, "b" and "c". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não há, numa Constituição, cláusulas, a 
que se deva atribuir meramente o valor 
geral de conselhos, avisos ou lições. 
Todas têm força imperativa de regras, 
ditadas pela soberania nacional ou 
popular a seus órgãos.  
Ruy Barbosa 
 
Sejam as lei claras, uniformes e precisas; 
porque interpretá-las é o mesmo, quase 
sempre, que corrompê-las. 
Voltaire 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O tema ‘imunidade tributária’ é extremamente complexo, composto por 

inúmeras particularidades. Embora exista um número razoável de trabalhos 

referentes às imunidades, ainda é relativamente pequeno, diante da importância do 

tema na sociedade. Isto desperta o interesse daqueles que pretendam aplicar o 

instituto em virtude das infindáveis dúvidas sobre o tema, no que diz respeito à sua 

sistemática, funcionamento e compreensão. Após tantos anos da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o tema ‘imunidade tributária’ ainda é atual e 

desafiador. 

No Brasil, estudos sobre o fortalecimento da sociedade civil, intrinsecamente 

ligados à imunidade tributária, especificamente sobre a participação de novos atores 

na formulação e execução de políticas públicas, integradas à iniciativa privada, ainda 

são extremamente recentes. Contudo, a expansão e os trabalhos realizados por 

esses grupos indicam que os padrões tradicionais de articulação e diferenciação da 

sociedade civil tiveram, nas últimas décadas, um grande impulso. Houve mudanças, 

inclusive com o incentivo fiscal governamental, mas principalmente a partir da norma 

exonerativa trazida pelo art.150, VI, “b” e “c” da Constituição Federal de 19881, a 

qual trata a imunidade tributária como uma norma de competência proibitiva da 

União, Estados, Distrito Federal e os Municípios, quanto à instituição de impostos. 

O art.150, VI, “b” da Constituição Federal de 1988 trata dos "templos de 

qualquer culto" na figura da Igreja, enquanto na alínea "c" aborda os entes coletivos, 

ou seja, as pessoas jurídicas de direito privado, configuradas, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988 e com o Código Civil de 2002, em sociedades civis, 

associações e fundações de direito privado conhecidas atualmente como "Terceiro 

Setor", os partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos 

trabalhadores, as federações e as confederações.  

As entidades relacionadas no art.150, VI, “b” e “c” da Constituição Federal 

de 1988 são todas de interesse social e apresentam, como características comuns a 

elas, a ausência de lucro e o atendimento aos fins públicos e sociais, sejam difusos 

                                                 
1
 Art.150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: VI – instituir impostos sobre: [...] b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, 
renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; [...] §4º – 
As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, compreendem somente o patrimônio, a renda e os 
serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.  
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ou coletivos, ou ainda, o atendimento a uma determinada categoria religiosa, 

política, social ou profissional. Entende-se por ausência de lucro a não distribuição 

de qualquer parcela do patrimônio da entidade ou de suas rendas, a qualquer título. 

O resultado contábil positivo dessas entidades é conhecido como superávit e deve 

ser reutilizado sempre para atender aos seus objetivos e nunca para ser distribuído 

aos seus dirigentes ou associados. 

 Nesta lista, incluem-se setores que não são eficazes ou plenamente 

atendidos pelo Estado, como a filantropia, a saúde, a educação, a inclusão social, os 

serviços sociais e até mesmo a religião, através dos templos de qualquer culto, ou 

ainda, cujo interesse do Estado entende-se incompatível, como é o caso dos 

partidos políticos, inclusive suas fundações, e as entidades sindicais dos 

trabalhadores. 

Diante desse cenário, a sobrevivência dessas entidades está 

intrinsecamente ligada aos incentivos fiscais determinados pela legislação 

infraconstitucional e dispostos em sua plenitude pela Constituição Federal de 1988. 

Estes últimos incentivos fiscais serão o objeto desta pesquisa, pois é a Constituição 

Federal de 1988 que trata a matéria da imunidade tributária das entidades do elenco 

disposto no art.150, VI, “b” e “c”.  

Os incentivos fiscais são estabelecidos sob as mais variadas formas, como 

por exemplo, isenções, reduções de alíquota, suspensão do imposto, crédito e 

devolução de impostos, restituição de tributos pagos, depreciação acelerada etc, 

todos com a expectativa de que alguém promova ou conceda pela via legislativa 

infraconstitucional. Todavia, neste estudo, o foco será o instituto da imunidade, cuja 

presente pesquisa se posiciona no sentido de que não se trata de um favor 

concedido ou uma renúncia fiscal, trata-se da competência proibitiva do ente 

tributante.  

No caso da imunidade, na Constituição Federal de 1988, o Poder 

Constituinte não considerou o atendimento à finalidade do desenvolvimento 

econômico do Estado. Diferentemente do que ocorre nos casos de isenção, que é 

tratada pela legislação infraconstitucional, o critério primordial é buscar o 

desenvolvimento econômico de uma determinada área da economia, de um local 

geográfico específico ou de algumas pessoas ou bens. Para tanto, basta ao ente 

tributante "mutilar" um dos aspectos da regra matriz tributária, na criação da norma 

de isenção. No caso da imunidade, cuja função é a explicitação normativa de certas 
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delimitações de competência tributária impositiva, a preocupação maior está voltada 

para preservar valores os quais o Poder Constituinte reputou relevantes para a 

sociedade, como por exemplo, os valores da religião, da educação e da assistência 

social, todos acima da vontade do Estado, cujo Poder Constituinte os qualificou e os 

brindou com a norma exonerativa.  

Apesar dos valores atribuídos pelo Poder Constituinte, considerados acima 

dos valores do Estado, a decisão final de fazê-los constar no texto constitucional foi 

do constituinte originário. E se estão dispostos tais valores na Constituição, mesmo 

que o termo utilizado tenha sido “isenção”, o instituto a ser considerado é o da 

imunidade.  

Portanto, a imunidade é matéria constitucional fixada na Carta Maior pela 

incompetência dos entes tributantes de onerar com tributos os fatos, bens e 

situações estipuladas pelo Constituinte, diante de seu desejo de qualificar e 

conceder estes benefícios no momento da sua criação. 

Para se chegar à conclusão deste trabalho, há de se seguir uma 

metodologia. Por isto, importante percorrer todos os temas determinados neste 

estudo, o que justificará a escolha do caminho trilhado.  
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METODOLOGIA E JUSTIFICATIVA DO TEMA  

 

Neste trabalho optou-se pela utilização da metodologia Tópica, método de 

argumentação pelo qual a partir de premissas chega-se a uma conclusão 

pretendida.  

Maria Celeste Cordeiro dos Santos2 define a Tópica da seguinte forma: 

 
A argumentação tópica é um modo típico de raciocínio jurídico que procede 
por questionamentos sucessivos. É a técnica de pensar por problemas, 
ocupando-se das aporias jurídicas. Seria uma ars inveniendi, ou seja, uma 
arte de descobrir premissas, que irá presidir a solução dos concretos 
problemas da vida [...] 
Diante de certo problema apresenta-se uma série de premissas, sistemas e 
fundamentos que tenderão a uma conclusão plausível e não única. Logo, a 
tópica teria a função de auxiliar no sentido de amoldar o justo e adequar as 
pautas normativas à realidade fático-social presente [...].  

 

Esta dissertação, por se tratar de um trabalho científico, buscará uma 

estrutura lógica, na forma de um discurso textual, conforme ensina Antônio Joaquim 

Severino3: 

Todo trabalho científico, a ser escrito ou a ser lido e estudado, tem a forma 
de um discurso textual, ou seja, trata-se de um texto que é portador de uma 
mensagem codificada pelo seu autor e a ser decodificada pelo seu leitor. 
Mas tanto a codificação como a decodificação da mensagem integrante do 
conteúdo desse discurso, além das regras linguísticas e gramaticais, 
pressupõem outras tantas regras lógicas. Elas expressa alguns pré-
requisitos lógicos de toda atividade intelectual. 
O trabalho científico em geral, do ponto de vista lógico, é um discurso 
completo. 

 

Para tanto, o estudo terá início com o capítulo a respeito do sistema 

constitucional brasileiro e a abordagem do conhecimento e da linguagem, para que a 

mensagem a ser transmitida alcance a lógica desejada, uma vez que a imunidade 

tributária atua como norma jurídica de estrutura introdutora de limites materiais para 

delimitar o campo de atuação estatal.  

Ainda dentro dos prolegômenos, necessário tratar da Teoria dos Sistemas 

até alcançar a competência tributária disposta na Constituição Federal de 1988. Não 

é possível discorrer sobre imunidade tributária sem abordar o tema da competência 

constitucional.  

                                                 
2 

SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Equilíbrio de um pêndulo – bioética e a lei: implicações médico-

legais. São Paulo: Ícone, 1998, p.17. 
3
 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007, p.74.  
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Conhecedor dos tópicos mencionados, fundamental será discursar sobre a 

estrutura da norma tributária, passando pela regra matriz como um instrumento de 

estudo analítico do Direito, visando entender a diferença entre isenção, imunidade e 

não incidência para finalizar o discurso sobre o instituto da imunidade tributária. 

Dessa forma, serão demonstradas as imunidades aplicáveis a cada espécie 

do elenco do art.150, VI, "b" e "c" da Constituição Federal de 1988, assim como as 

questões polêmicas derivadas desta imunidade, os possíveis caminhos na busca de 

um apaziguamento e as soluções das controvérsias debatidas. A abordagem de 

todos os aspectos jurídicos, fáticos e estruturais de como se dimensionou a partir da 

Carta de 1988, o funcionamento da sua aplicação e os problemas relacionados ao 

tema urgem de possíveis soluções dentro da ótica tributária para que todas as 

organizações sem fins lucrativos contempladas pela Constituição Federal de 1988 

possam exercer sua função de atender à população, sem que a sociedade seja 

prejudicada, muito menos o Estado brasileiro diante da existência da imunidade 

tributária.  

Em complemento a esta pesquisa foram incluídos, ao final do trabalho, 

alguns acórdãos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que 

demonstram a controvérsia na aplicação da imunidade tributária para as entidades 

do elenco do art. 150, VI, "b" e "c" da Constituição Federal de 1988, a saber:  

 

 ANEXO 1 – AG REG. no RE 694.453-DF – Trata-se de controvérsia sobre a 

imunidade tributária referente ao IPTU de imóvel de igreja destinado à residência de 

Ministro Religioso ou terceiro;  

 ANEXO 2 – RE 578.562-BA – Trata-se da imunidade tributária dos 

cemitérios como forma de extensão de entidade de cunho religioso;  

 ANEXO 3 – RE 630.790 RG/SP (p.70) – Repercussão Geral sobre a 

aplicabilidade da imunidade tributária ao imposto de importação – II de entidade de 

assistência social que desenvolve atividade filantrópica sob o manto de preceitos 

religiosos.  

 ANEXO 4 – ADin 1802-3-DF – Ação Direta de Inconstitucionalidade que visa 

o combate da lei ordinária (Lei Federal n°9.532, de 11.12.1997), que pretendia 

restringir direitos no âmbito da imunidade tributária.  

 ANEXO 5 – RE n°611.510 RG/SP – Repercussão Geral para análise da 

imunidade das receitas atípicas e atividades essenciais. 
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 ANEXOS 6 e 7 – RE 413.728  e RE  495.975 – Tratam da matéria sobre a lei 

complementar específica para a imunidade das contribuições sociais, uma vez que o 

Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a imunidade é concedida 

àquelas entidades que atendam ao art.14 do Código Tributário Nacional, enquanto a 

lei ordinária deve tratar da qualificação e cancelamento da titulação das entidades. 

 ANEXO 8 – RE 566.662-1/RS – Repercussão Geral para a análise se a 

expressão "que atendam às exigências estabelecidas em lei", referente ao art.195, 

§7°, da Constituição Federal de 1988, teria sido utilizada pelo constituinte de forma 

genérica, portanto, a matéria poderia ser regulada por lei ordinária. 
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2  SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 
 

2.1 Conhecimento e linguagem  
 

Para se chegar ao conceito de sistema constitucional brasileiro, primordial é 

discorrer sobre conhecimento e linguagem. Imperioso também será chegar ao 

entendimento sobre a teoria dos sistemas (noções de sistema) com vistas na 

delimitação do subsistema constitucional tributário, matéria de interesse ao presente 

trabalho.  

Entende-se por conhecimento a forma pela qual o homem atribui significado 

para tudo no mundo, ou seja, tudo aquilo que possa ser representado 

intelectualmente. Buscar o conhecimento exige ter consciência, cuja função é a 

experiência do homem com o mundo interior e o exterior. 

Para Edmund Husserl4, o conhecimento deve ser dividido em: "(I) conhecer, 

enquanto ato específico e histórico da consciência; (II) conhecimento, como 

resultado desse ato, enquanto forma de consciência, ou seja, o objeto do 

conhecimento". O conhecimento ainda pode ser entendido como, em um primeiro 

momento, no ato de conhecer e o conhecimento que este ato irá gerar, bem como o 

conteúdo conhecido, ou seja, o próprio objeto. 

Miguel Reale5 justifica o conhecimento mediante a construção da linguagem, 

ao demonstrar o objeto ao sujeito, independentemente de se revelar toda a 

realidade, mas apenas sua representação ou imagem: 

 

[...] conhecer é trazer para o sujeito algo que se põe como objeto, 
não toda a realidade em si mesma, mas a sua representação ou 
imagem, tal como o sujeito constrói, e na medida das formas de 
apreensão do sujeito correspondente às peculiaridades objetivas. 

 

Para Paulo de Barros Carvalho6: "conheço determinado objeto na medida 

em que posso expedir enunciado sobre ele, de tal arte que o conhecimento se 

apresenta pela linguagem, mediante proposições descritivas ou indicativas", ou seja, 

as reflexões sobre o conhecimento surgem do estudo da relação entre o sujeito e o 

objeto expressada pela linguagem.  

                                                 
4 

HUSSERL, Edmund. Investigações lógicas – sexta investigação. Elementos de uma elucidação 

fenomenológica do conhecimento. São Paulo: Nova Cultural, 2005, p.54.  
5 

REALE, Miguel. Introdução à filosofia. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p.74.  
6 

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008, p.93.  
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A grande preocupação dos filósofos é o fato de que a linguagem não é um 

meio transparente para se expressar o pensamento e, por consequência, o 

conhecimento. 

As pessoas estariam limitadas pela linguagem. Toda a formação do 

pensamento, das ideias, da imaginação e do conhecimento é controlada pela 

linguagem. É plausível que tudo que está do lado de fora da esfera da linguagem 

não seja possível ser concebido de forma clara. Contudo, todas as pessoas de 

mente aberta são capazes de criar a linguagem na busca infindável da perfeição. 

Essa percepção da filosofia da linguagem surgiu no movimento conhecido 

como virada linguística ou giro linguístico.  

Ludwing Wittgenstein7 pode ser considerado um dos idealizadores do giro 

linguístico, cuja maior preocupação, em seus trabalhos iniciais, foi a falta de 

compreensão da lógica da linguagem. É dele a frase "Os limites de minha linguagem 

significam os limites de meu mundo". 

A linguagem apresenta o mundo como ele é, com características 

comunicacionais, mas esbarra nos limites culturais do seu emissor. Sônia Mendes8 

ao tratar das obras Tractatus logico-philosophicus e Investigações filosóficas, ambas 

de Wittgenstein, traça suas reflexões sobre a filosofia da linguagem: 

 

Tractatus logicophilosophicus e Investigações filosóficas, não apenas são 
referências desses dois momentos da filosofia da linguagem, como também 
nos permitem observar o giro linguístico-pragmático sob a ótica do mesmo 
filósofo. Como exposto anteriormente, no Tractatus, Wittgenstein entende 
que a linguagem tem como função representar o mundo e, como 
examinaremos posteriormente, em Investigações filosóficas, o filósofo 
afirma o caráter comunicacional da linguagem. 

 

Paulo de Barros Carvalho9 aborda o poder do giro linguístico na 

desconstrução da verdade absoluta: 

 
As conquistas do "giro" fazem sentir-se em todos os quadrantes da 
existência humana. Ali onde houver o fenômeno do conhecimento, estarão 
interessados, como fatores essenciais, o sujeito, o objeto e a possibilidade 
de o sujeito captar, ainda que a seu modo a realidade desse objeto. 
Reflexões desse gênero conduziram o pensamento a uma desconstrução 
da verdade objetiva e a correspondente tomada de consciência dos limites 
intrínsecos do ser humano, como a subsequente ruína do modelo científico 

                                                 
7 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Tradução de Luis Henrique Lopes dos Santos. 

São Paulo: Edusp, 1994. 
8
 MENDES, Sônia Maria Broglia. A validade jurídica pré e pós giro linguístico. São Paulo: Noeses, 2007, 

p.55.  
9 

CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 3.ed. São Paulo: Noeses, 200, p.160. 
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representado por métodos aplicáveis aos múltiplos setores da experiência 
física e social. 
 
 

Um dos fenômenos que marcou a astronomia, e serve de exemplo do poder 

do giro linguístico na desconstrução da verdade absoluta, foi a desqualificação do 

status de planeta que era atribuído a Plutão. O conhecimento avançado da 

astronomia, levado ao conhecimento humano de qualificar Plutão como planeta, 

bastou a substituição na camada de linguagem que outorgava àquele corpo celeste 

à sua condição de planeta, para desconstruir todo o conhecimento existente até 

então de Plutão como nono planeta do sistema solar para planeta anão. Existe corpo 

celeste não considerado planeta no sistema solar, maior que Plutão, como é o caso 

de Éris, e ainda compatíveis com o seu tamanho, como Ceres. Curiosamente, Plutão 

ainda pode ser considerado um planeta binário, uma vez que a sua maior Lua, 

Caronte, e Plutão juntos, têm o baricentro de suas órbitas em nenhum de seus 

corpos, mas no espaço livre entre eles. Assim, Plutão poderia passar por uma nova 

classificação como um "planeta anão binário", considerando Caronte como parte 

desse sistema. Todavia, indiferentemente às linguagens produzidas a Plutão, como 

planeta anão ou ainda anão binário, ele continuará a sua trajetória, como se nada 

tivesse ocorrido.  

Fabiana Del Padre Tomé10 esclarece que "só há realidade onde atua a 

linguagem, assim somente é possível conhecer o real mediante enunciados 

linguísticos". 

É incrível o poder da linguagem de construir e destruir as coisas, 

independentemente delas terem ou não sido provadas empiricamente. Fabiana Del 

Padre Tomé11 soube ilustrar esse poder da linguagem sem que tenhamos qualquer 

dia conseguido provar a existência das coisas: 

 

[...] é comum referirmos a coisas que não percebemos diretamente e de que 
só temos notícias por meio de testemunhos alheios. Falamos de lugares 
que não visitamos, pessoas que não vimos e não veremos (como nossos 
antepassados e os vultos da História), de estrelas invisíveis a olho nu, de 
sons humanamente inaudíveis (como os que só os cães percebem) e 
muitas outras situações que não foram e talvez jamais serão observadas 
por nós. Referimo-nos, até mesmo, a coisas que não existem 
concretamente. 

 

                                                 
10

 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2005, p.5. 
11

 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2005, p.18. 
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Portanto, tudo que imaginamos ou pensamos como "realidade" é na verdade 

uma convenção de nomes, símbolos e características, que ela mesma é chamada 

de "linguagem". A linguagem será importante para determinar os conceitos de 

Ciência do Direito (quanto a sua função descritiva) e de Direito Positivo (quanto a 

sua função prescritiva), com vistas às noções de sistema, que deve provocar 

vínculos de subordinação entre as duas linguagens. 

 

2.2 Noções de sistemas 
 

Para o entendimento do instituto da imunidade tributária, essencial discursar 

sobre as noções de sistema consoante à Teoria dos Sistemas, até se alcançar a 

competência tributária impositiva e a regra matriz tributária. A Teoria dos Sistemas é 

o ponto de partida para o conhecimento do sistema constitucional brasileiro, 

enquanto Direito Positivo e Ciência do Direito. 

Iniciar qualquer análise sem a noção de sistema pode resultar em um 

amontoado desordenado de elementos, conforme adverte Tércio Sampaio Ferraz 

Jr.12: “[...] o resultado da prevalência dessa concepção será a desordem, a 

insegurança, a imprevisibilidade, a liberação do arbítrio. O estímulo à prepotência. 

Será a negação do direito, no que ele tem de mais essencial, que é a sua 

significação normativa.” 

Quando se estuda a Teoria dos Sistemas, deve-se atentar para a diferença 

entre a linguagem do Direito Positivo e a Ciência do Direito. 

Enquanto o Direito Positivo tem seu caráter prescritivo, a Ciência do Direito 

se ocupa em analisar o Direito em textos descritivos sob a visão da dogmática 

jurídica e de estabelecer uma ordem. Ambos os sistemas devem provocar vínculos 

de subordinação entre si. 

Como foi adotado que o conhecimento se opera pela linguagem mediante a 

construção da linguística, é sabido que a linguagem não trata apenas do objeto 

(Ciência do Direito como metalinguagem)13, mas também se preocupa com a sua 

                                                 
12

 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Conceito de sistema de Direito. São Paulo: RT, 1976, p.173.  
13

 Michael Reddy (1979) demonstrou que muito da linguagem que usamos para descrever outra linguagem é 
conceitualizada e estruturada pelo que ele refere como um “duto metafórico”, que diz que ideias podem ser 
expressadas e interpretadas pela linguagem. Interconectam estas três metáforas: (I) Conceitos, pensamentos, 
sentimentos, significados, sentido e ideias são objetos. (II) Palavras, sentenças, e assim por diante são 
contêineres (como um “dentro” e um “fora”) para estes objetos. Finalmente, (III) comunicação é o ato de envio e 
recepção destes contêineres (através de um duto). Aqueles que falam e esperam que o significado de suas falas 
seja compreendido como pretendido estão pensando a linguagem como um duto, talvez confiável que este é 
realmente: falhas de comunicação e falhas de compreensão podem ser atribuídas a esta pressuposição. Reddy 
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constituição (Direito Positivo enquanto linguagem objeto). Assim, não existe qualquer 

manifestação do Direito sem a linguagem, na forma de expressão humana, no que 

diz respeito ao entendimento do Direito como um conjunto de normas jurídicas 

válidas e vigentes dentro de um sistema. 

Como toda palavra, sistema apresenta seus vícios de ambiguidade. Para 

ilustrar, citemos uma sala de aula, composta por mesa, carteiras, lousa, giz, quatro 

paredes, porta, janelas, alunos, professor e todo o material necessário à realização 

das aulas. Assim, uma sala de aula é um sistema, pois aglutina elementos que se 

harmonizam para criar a ideia de uma totalidade. 

Segundo os ensinamentos de Aurora Tomazini de Carvalho14,  

 
Na sua significação mais extensa, o conceito de sistema alude à ideia de 
uma totalidade construída, composta de várias partes – um conglomerado. 
A esta concepção conjugamos o sentido de organização, de ordem interna, 
para entendermos como ‘sistema’ o conjunto de elementos que se 
relacionam entre si e se aglutinam perante um referencial comum. Assim, 
onde houver a possibilidade de reunirmos, de forma estruturada, elementos 
que se conectam sob um princípio unificador, está presente a noção de 
Sistema. 

 

O sistema jurídico segue a composição de elementos aglutinados em torno 

de um conceito fundamental, conforme explica José Artur Lima Gonçalves15: 

 
O sistema jurídico compõe-se, pois de elementos aglutinados em torno de 
um conceito fundamental. Trata-se da reunião harmônica, ordenada e 
unitária de princípios e regras em torno de um conceito fundamental, 
formando o sistema jurídico, Dentro desse sistema jurídico gravitam 
subsistemas erigidos a partir de seus próprios conceitos aglutinantes. 

 

O sistema é composto por um conjunto harmônico, dentro de um critério 

unificador, composto de elementos reunidos em torno de um conceito fundamental. 

Também, nas palavras de Hans Kelsen16,   

                                                                                                                                                         
oferece sentenças similares às que seguem como evidência da prevalecência do duto metafórico na sociedade: 
Qual é o “significado em” suas palavras? Tente emitir seus pensamentos “em palavras” [...] Não pude obter 
nenhum significado “a partir de” suas palavras. Não pude encontrar “nenhum sentido” em suas palavras. Suas 
palavras eram “vazias” e “faltantes” de sentimento. Suas promessas eram sagradas. Suas idéias estavam 
“escondidas em” um denso arbusto de sentenças. Como um verme em meio a fezes ele escondeu-se “dentro de 
palavras”. Reddy estima que 70% da linguagem usada para conversação é baseada em metáforas. Apesar de 
reconhecer a proeminência da metáfora, Reddy sente-se profundamente perturbado por esta conclusão. Ele a 
considera errônea, desorientadora e desumanizadora. (REDDY, M. J. (1979). The Conduit Metaphor. Metaphor 

and Thought. A. Ortony. Cambridge, Cambridge University Press. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Metalinguagem. Acesso em: 28 fev.2015).  
14

 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. 2.ed. 

São Paulo: Noeses, 2010, p.122.  
15

 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda, pressupostos constitucionais. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p.41.  
16

 KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. 3.ed. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: 

Martins Fontes,1998, p.129. 
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trata o sistema de normas como uma ordem na qual uma norma retira seu 
fundamento de validade de outra norma, e assim sucessivamente, até 
encontrar-se a norma fundamental, que funciona como vínculo e origem 
comum de todas as normas integrantes do sistema. 

 

Já Tércio Sampaio Ferraz Jr.17 considera que "[...] um sistema harmônico e 

coerente se deve ao 'repertório' (conjunto de elementos que integram o sistema) e a 

'estrutura' (conjunto de regras que informa o relacionamento entre tais elementos)". 

Podemos entender sistema como um conjunto de normas coordenadas que mantém 

uma relação de interdependência, embora cada uma tenha um lugar definido, bem 

como de princípios jurídicos autônomos que se relacionam entre si. 

Para Lourival Vilanova18, "um sistema S tem elementos e relações 

constituintes. Os elementos de um sistema proposicional são as proposições, que 

têm de satisfazer a consistência no interior do conjunto para pertencer ao sistema." 

Pode-se dizer que o conceito de sistema é mais complexo do que o conceito 

das classes, que buscam a conotação comum entre os elementos, para se 

formarem. Como exemplo, citemos as classes dos insetos, das aves, das estrelas, 

dos planetas etc. No caso de um sistema, os elementos que o integram devem estar 

vinculados uns aos outros conforme suas relações de subordinação e coordenação.  

Um elemento para fazer parte de um determinado sistema deve satisfazer 

critérios de existência do sistema, diferentemente das classes que se atém somente 

a critérios comuns entre os elementos. Como por exemplo, se o elemento “x” fizer 

parte do sistema “S”, para que seja parte integrante, “x” somente integrar-se-á ao 

sistema “S” se “x” for pertinente ao sistema dentro de uma relação de coordenação e 

subordinação. Se “x” não se adequar aos critérios de existência e pertinencialidade 

do sistema “S”, então “x” não poderá fazer parte desse sistema. 

Tal referência é importante, pois o fato da realidade social, do Direito 

Positivo e da Ciência do Direito interagirem não significa que um poderá modificar a 

situação diretamente do outro, pois os elementos que compõem um e outro são 

diferentes e não se misturam. Assim, é importante trabalhar cada um desses 

sistemas como corpos de linguagem. 

                                                 
17

 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.165. 
18

 VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4.ed. São Paulo: Noeses, 2010, 

p.171. 
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A interação dos sistemas revela que a norma jurídica não é automática e 

infalível. No momento em que é introduzida no ordenamento jurídico necessita de 

linguagem competente para ser automática e infalível. 

Para que uma realidade social, que pertence ao plano do “ser”, venha a 

fazer parte do plano do Direito Positivo, ou seja, do “dever ser”, será necessário a 

linguagem competente. Por exemplo, se um indivíduo atravessar o sinal vermelho de 

um cruzamento, de madrugada, e, não existir naquele momento um agente policial 

que venha a autuá-lo, o evento não terá qualquer significado para o mundo 

fenomênico, ou seja, não terá qualquer importância para o plano do Direito Positivo 

do “dever ser”, pois carecerá de uma linguagem competente. 

O evento sem linguagem não terá qualquer importância ou significado para o 

Direito Positivo. Joana Lins e Silva19 explana a posição de Paulo de Barros Carvalho 

quanto à necessidade de linguagem competente para que a norma seja automática 

e infalível:  

Sem a linguagem, que confere realidade aos eventos, um acontecimento 
não relatado não traz nenhuma consequência para o mundo. Caso haja o 
relato do evento por uma linguagem natural, poderá falar-se em fato social, 
revelando para o mundo as características daquele acontecimento. Mas, 
ainda assim, tal relato não trará nenhuma repercussão para o mundo 
jurídico. A linguagem natural não se mostra suficiente para fazer ingressar 
no mundo jurídico algum dado novo, nem muito menos para desencadear 
consequências jurídicas. [...] Qualquer evento pode se tornar facilmente um 
fato da linguagem social, pois qualquer um é sujeito competente para relatá-
lo, mas para se tornar fato jurídico tem que ser relatado por um sujeito a 
quem o direito outorgue essa competência. 

 

Para a interação dos sistemas, a norma jurídica não é automática e nem 

infalível, a não ser se presenciada pela linguagem competente para que daí passe a 

integrar o Direito Positivo. 

Assim, no Brasil o ordenamento jurídico é composto por normas jurídicas, 

cuja organização em sistema é feita pelo jurista. O sistema jurídico brasileiro se 

insere no sistema social, que por sua vez abrange outros sistemas, como por 

exemplo, o político, o econômico e o religioso. No sistema jurídico positivado, é 

importante que seus limites sejam respeitados, para que o jurista siga a sua 

coerência interna de sentido, visando obter a sua compreensão global.  

É extremamente temeroso ao aplicador do Direito se utilizar de uma 

linguagem pertencente a outros sistemas, e não da linguagem pertencente ao 

sistema jurídico vigente. Ao fazê-lo, distorções invariavelmente poderão surgir. Em 

                                                 
19

 LINS E SILVA, Joana. Fundamentos da norma jurídica tributária. São Paulo: Max Limonad, 2001, p.56.  
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uma situação de aplicação das normas vigentes no sistema jurídico brasileiro, cujo 

agente deixe de aplicá-las em busca da solução – como, por exemplo, nos sistemas 

econômico ou religioso – estar-se-á diante de uma desordem, de uma insegurança 

jurídica, que poderá provocar a imprevisibilidade e a liberação do arbítrio. Será a 

negação do Direito, no que ele tem de mais essencial, que é a sua significação 

normativa. A conexão dos sistemas existe, porém, sempre atrelada aos valores da 

norma e aos princípios, em estrita obediência ao sistema jurídico positivo. Conectar 

os sistemas passa a ser uma arte que deve ser feita com muita maestria.  

Como, por exemplo, dentro da matéria de nossa pesquisa, a imunidade 

tributária, em decisão do tribunal paulista, não reconheceu a imunidade tributária de 

entidade ligada à saúde, pelo fato de exigir o Certificado de Entidade de Fins 

Filantrópicos, fornecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social. É de tamanho 

equívoco, uma vez que há a mistura de conceitos distintos, que não podem, em 

hipótese alguma, serem aglutinados pelo fato de pertencerem a sistemas totalmente 

diferentes: 

APELAÇÃO – ICMS – mandado de segurança – Hospital Oswaldo Cruz – 
importação de equipamento para uso próprio – imunidade tributária – art. 
150, inciso VI, "c", da CF – exigência da Administração de "Certificado de 
Entidade de Fins Filantrópicos" fornecido pelo Conselho Nacional de Seguro 
Social para comprovar os requisitos exigidos pela Lei n°8.742/93 – 
Recursos providos. (TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Apelação 
n°945.410-5/0-00, Data de Julgamento: 16/11/09, Rel. Des. Franco 
Cocuzza, Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Apelado: 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz). 

 

O entendimento de que a decisão acima é equivocada ocorre em virtude da 

aglutinação de conceitos pertencentes a sistemas diferentes e com elementos não 

subordinados uns aos outros. O conhecimento dos sistemas sob a ótica da 

imunidade tributária ficará mais claro ao final de toda esta pesquisa, oportunidade 

que teremos para delimitá-los suficientemente com o objetivo de concluirmos quais 

serão os requisitos essenciais para a aplicação da imunidade tributária às entidades 

do art. 150, VI, "b" e "c" da Constituição Federal de 1988. 

Dessa forma, seguir os limites do sistema é importante para os aplicadores 

do Direito, uma vez que extrapolados estes limites, poderão deparar-se com 

distorções na aplicação da norma jurídica. Conforme mencionado, a interação entre 

os sistemas pode existir, mas sempre visando a linguagem competente para que se 

trabalhe cada um como um corpo de linguagem. 
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2.3 Normas jurídicas diante da Semiótica 
 

Conhecer que é norma dentro da Ciência do Direito é imprescindível para 

saber o Direito. A pergunta “que é Direito?” sempre virá com a resposta semelhante 

de que é "um conjunto de normas jurídicas válidas e vigentes em um país".  

Assim, é necessário o estudo de uma teoria da norma jurídica para 

compreender o Direito, conforme observa Aurora Tomazini de Carvalho20:  

 
Nestes termos, uma teoria da norma jurídica é indispensável à Ciência do 
Direito, pois ela nos possibilita conhecer os elementos que, relacionados 
entre si formam o sistema do direito positivo. E, dizendo sobre seus 
elementos, ela muito diz sobre o próprio sistema. É por isto que qualquer 
ciência que tome como objeto o direito positivo, não foge a uma teoria da 
norma jurídica, que explique suas unidades e nem a uma teoria do 
ordenamento jurídico que ilustre as relações entre tais unidades. Aliás, esta 
é a grande crítica de Lourival Vilanova e Pontes de Miranda: falta-lhe uma 
teoria da norma jurídica. 

 

A unificação de todos os textos legais existentes do Direito Positivo em vigor 

no Brasil, desde a Constituição Federal até o mais simples ato infralegal, constitui 

um conjunto aglutinador de elementos que interagem para formar o sistema jurídico 

positivo. Todavia, por conhecimento desses textos legais, não se pode dizer que são 

normas jurídicas. O juízo axiológico do texto legal que irá se formar na mente do 

sujeito cognoscente, seja pela sua leitura ou pela audição da ordem dirigida, através 

da experimentação de sensações, suscitarão noções compreendidas, formarão o 

que se chama de norma jurídica. 

Em outras palavras, a norma jurídica não se trata do suporte físico, ou seja, 

do texto legal lançado no papel ou publicado em um meio virtual, como é o caso da  

internet, ou ainda sua ordem recepcionada pelo ouvinte21. A norma jurídica é 

                                                 
20

 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. 2.ed. 

São Paulo: Noeses, 2010, p.276. 
21

 Na obra O livro de Mirdad: um farol e um refúgio, do Libanês Mikhaïl Naimy (1889-1988), publicado pela 

primeira vez em 1948 em Beirute, Líbano, o autor pratica a semiose para explicar a diferença do signo, 
significação e significado utilizando-se da espiritualidade. Ele conta a história da "Arca", um templo construído a 
mando de Noé para que os homens não esquecessem dos motivos que levaram Deus a provocar o dilúvio. 
Mirdad, um mendigo que é aceito na "Arca" como servo, depois de sete anos em silêncio, no oitavo ano resolve 
expressar a sua sabedoria quanto à verdade para quebrar dogmas que são colocados como sagrados e 
imutáveis. Poderia Mirdad dar um significado diferente à significação que todos tinham do templo sagrado e das 
pessoas que ali viviam? Assim, utilizando-se de metáforas, Mirdad fala como a boca obstruída por 7 (sete) selos 
e sua visão por 7 (sete) véus deveriam mudar o Significado dos dogmas postos por tudo e por todos: "Com sete 
véus havia Mirdad velado o rosto para que pudesse ensinar a vós e ao mundo quando estivésseis maduros para 
aprender como remover os selos dos lábios e os véus dos olhos, revelando-vos a vós mesmos, na plenitude da 
glória que é vossa. Velados estão vossos olhos com grande número de véus. Cada coisa sobre a qual lançais o 
olhar é um véu. Selados estão vossos lábios com grande número de selos. Cada palavra que pronunciais é um 
selo. As coisas, sejam quais forem suas formas e espécies, são somente véus e faixas com que a Vida está 
envolvida e velada. Como poderão vossos olhos, que são em si mesmos um véu e uma faixa, conduzir-vos a 
algo que não sejam véus e faixas? E as palavras – não são elas coisas seladas por letras e sílabas? Como 
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imbuída de significação que se obtém a partir da leitura do texto legal, conforme 

explica Paulo de Barros Carvalho22: 

 
A norma jurídica é a significação que obtemos a partir da leitura de textos do 
direito positivo. Trata-se de algo que se produz em nossa mente, como 
resultado da percepção do mundo exterior, captado pelos sentidos. Vejo os 
símbolos linguísticos marcados no papel, bem como ouço a mensagem 
sonora que me é dirigida pelo emissor da ordem. Esse ato de apreensão 
sensorial propicia outro, no qual associo idéias ou noções para formar um 
juízo, que se apresenta, finalmente, como proposição. 

 

Aurora Tomazini de Carvalho23 entende que a "[...] 'norma jurídica', é uma 

expressão linguística, que como tantas outras não escapa do vício da ambiguidade, 

podendo ser utilizada nas mais diversas acepções." 

Mais adiante, a autora24 explica ainda que   

 
Os fatos sociais isoladamente não geram efeitos jurídicos, se assim o fazem 
é porque uma norma jurídica os toma como proposição antecedente 
implicando-lhes consequências. Sem a norma jurídica não há direitos e 
deveres, não há jurídico. 

 

                                                                                                                                                         
poderá vosso lábio, que é em si mesmo um selo, pronunciar algo que não sejam selos? O olho pode velar, 
porém não pode penetrar os véus. O lábio pode selar, porém não pode romper os selos. Mirdad revela-se. Não 
lhes peçais nada além do que eles podem dar. Essa é a parte que lhes cabe na atividade do corpo, e eles a 
desempenham bem. Ao estender véus e ao apor selos, eles vos clamam para que busqueis o que está por trás 
dos véus e perscruteis o que está por baixo dos selos. Para penetrar os véus, necessitais de um outro olho que 
não o dotado de pestanas, pálpebra e sobrancelha. Para romper os selos, necessitais de outro lábio que não o 
familiar pedaço de carne que tendes por baixo do nariz. Vede em primeiro lugar corretamente os vossos próprios 
olhos, se quiserdes ver corretamente as outras coisas. Não com o olho, mas através dele deveis dirigir vosso 
olhar, de modo que possais ver todas as coisas que estão além dele. Que primeiro os lábios e a língua falem 
corretamente, se quiserdes falar corretamente as outras palavras. Não com o lábio e a língua, mas através deles 
deveis falar, de modo que possais espargir todas as palavras que estão além deles. A menos que vejais e faleis 
corretamente, nada mais vereis senão a vós mesmos e nada mais pronunciareis senão a vós mesmos, porque 
em todas as coisas e além de todas as coisas, em todas as palavras e além de todas as palavras, estais vós – o 
que vê e o que fala. Se, pois, vosso mundo é um enigma indecifrável, é porque vós mesmos sois enigmas 
indecifráveis. Se vosso falar é uma confusão deplorável, é porque vós sois essa confusão deplorável. Deixai as 
coisas como elas são e não vos esforceis para modificá-las, porque elas parecem ser o que parecem devido a 
parecerdes ser o que pareceis. Elas não vêem nem falam se vós não lhes emprestardes vista e fala. Se elas vos 
falam asperamente, atentai unicamente para vossa língua. Se vos parecem feias, examinai em primeiro e último 
lugar vosso olho. Não peçais às coisas que deixem cair seus véus. Desvelai a vós mesmos, e as coisas vos 
serão desveladas. Não peçais às coisas que rompam seus selos.  Rompei os selos de vosso próprio ser, e todas 
as coisas perderão os seus. A chave para remover os véus de si mesmo e romper os próprios selos é uma 
palavra que deveis guardar eternamente em vossos lábios. É a menor e a maior de todas as palavras. Mirdad 
denominou-a o VERBO CRIADOR. (Word, em inglês, significa palavra e ao mesmo tempo encerra 
etimologicamente o significado de verbo (N.T.)) Naronda: O Mestre calou-se, e profundo silêncio, no qual vibrava 
intensa expectativa, desceu sobre todos. Finalmente Micayon falou com apaixonada impaciência. Micayon: 
Nossos ouvidos estão ansiosos pelo VERBO. Nossos corações anseiam pela chave. Continua, Mirdad, continua. 
(NAIMY, Mikhaïl. O livro de Mirdad: um farol e um refúgio. Traduzido por alunos do Lectorium Rosicrucianum. 
Título original: The book of Mirdad: a lighthouse and a haven. 5.ed. rev. e corr. Jarinu, São Paulo: Rosacruz, 

2005, p.59-60).  
22

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.8. 
23

 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-semântico. 2.ed. 

São Paulo: Noeses, 2010, p.277.  
24

 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-semântico. 2.ed. 

São Paulo: Noeses, 2010p.276 
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Diante da Semiótica, o texto legal é um dado físico. Num conceito mais 

específico, o texto legal para a construção do sentido da norma jurídica depende de 

uma relação triádica entre (I) suporte físico, (II) significação e (III) significado. 

Sempre é utilizada a expressão norma jurídica para determinar os elementos 

do sistema jurídico positivo, uma vez que, em verdade, por manifestar-se em 

linguagem, deve se apresentar em quatro planos: (I) S1 – plano físico (textos ou 

enunciados prescritivos); (II) S2 – plano das significações apresentadas de forma 

isoladas (proposições jurídicas), S3 – plano conjunto de significações estruturadas 

dentro dos modais deônticos, e S4 – plano da contextualização das significações 

estruturadas (sistema jurídico). 

Aurora Tomazini de Carvalho25, preocupada com as confusões que 

poderiam ser instauradas pelo termo norma jurídica, pensando em evitá-las, invoca 

Paulo de Barros Carvalho:  

 

[...] Paulo de Barros Carvalho utiliza-se das expressões: (I) "normas 
jurídicas em sentido amplo" para designar tanto as frases, enquanto suporte 
físico do direito posto, ou os textos de lei, quanto os conteúdos significativos 
isolados destas; e (II) "normas jurídicas em sentido estrito" para aludir à 
composição articulada das significações, construídas a partir dos 
enunciados do direito positivo, na forma hipotético-condicional (H -> C), de 
tal sorte que produza mensagens com sentido deôntico-jurídico completo. 
 
 

A norma jurídica em sentido estrito necessita de uma estrutura mínima para 

construir um sentido deôntico. Essa é a razão de Lourival Vilanova considerar a 

norma jurídica como "expressão mínima e irredutível de manifestação do deôntico". 

Assim, os comandos jurídicos para serem compreendidos dentro da comunicação 

bem sucedida entre o emissor e o sujeito cognoscente, devem conter um mínimo de 

estrutura formal. 

Paulo de Barros Carvalho26 reduziu a interpretação e a lógica formal do 

direito ao mínimo irredutível da mensagem deôntica com a seguinte formulação: "Em 

simbologismo lógico, teríamos: D[F –>(S' R S")], que se interpretam assim: deve ser 

que, dado o fato F, então se instale a relação jurídica R, entre os sujeitos S' e S"." 

Em outras palavras, independentemente da ordem dos enunciados prescritivos, sem 

esse mínimo formal inexistirá sentido deôntico completo. 

                                                 
25

 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-semântico. 2.ed. 

São Paulo: Noeses, 2010, p.278.  
26

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 3.ed. São Paulo: Noeses, 2009, 

p.189-190. 
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2.4 Os modais deônticos 
 

As normas jurídicas precedidas do "dever ser" sempre exprimem conceitos 

funcionais e estabelecem a sua estrutura como operador deôntico, prevendo uma 

conduta (O) obrigatória, (V) proibida ou (P) permitida. 

A importância do "dever ser" nas normas jurídicas é operada como um 

deôntico interproposicional, conectando a hipótese ao seu consequente "D (H–>C)" 

– "deve ser" que "H" implique "C". Todavia, Aurora Tomazini de Carvalho27 atenta 

para o fato de que a expressão verbal do "dever ser" nem sempre denota uma 

relação de ordem deôntica: 

 

Cabe-nos atentar, ainda, para o fato de que a expressão verbal "dever ser" 
nem sempre denota uma relação de ordem deôntica (posta por um ato de 
vontade), podendo também ser empregada em linguagens não normativas, 
para indicar a possibilidade (M) ou a necessidade (N) de que algo aconteça 
(ex.: deve ser que amanhã chova; no topo da montanha deve ser frio). 
Nestes casos, o operador se assenta no modo alético, revelado em 
proposições descritivas, irredutíveis aos modos deônticos. O uso do "dever 
ser" na estrutura normativa, no entanto, não se confunde com esta variação, 
ele, invariavelmente, denota uma relação de ordem deôntica.  

 

É precisamente nos modais deônticos que as normas jurídicas se tornam 

heterogêneas, permitindo abertura para o tratamento semântico das normas 

constitucionais, administrativas, cíveis, comerciais, processuais e de Direito 

Tributário. Este último tratará do tributo e, para o presente trabalho, da imunidade 

tributária, que tem grande importância na condição de norma de estrutura. 

 

2.5 Normas de conduta e normas de estrutura 
 

Existem várias classificações para as normas jurídicas. Sabe-se que 

classificar é um ato que busca facilitar a organização do estudo sobre um 

determinado assunto. Quanto à classificação que importa para este trabalho, a mais 

clássica, aquela que divide em dois grandes grupos, é a classificação em normas de 

conduta ou de comportamento e normas de estrutura ou de organização.  

Esta classificação é importante para o presente trabalho, pois o termo norma 

de estrutura já fora mencionado e é o de maior relevância para o instituto da 

imunidade. 
                                                 
27

 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o construtivismo lógico-semântico. 2.ed. 

São Paulo: Noeses, 2010, p.297.  
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A diferença básica entre essas normas é que as primeiras são voltadas para 

as condutas interpessoais e as segundas para as condutas das pessoas. Em outras 

palavras, as normas de conduta se referem ao comportamento das pessoas, 

enquanto as normas de estrutura referem-se à criação, modificação e extinção de 

outras normas. Paulo de Barros Carvalho28 define:  

 

Os teóricos gerais do direito costumam discernir as regras jurídicas em dois 
grandes grupos: normas de comportamento e normas de estrutura. As 
primeiras estão diretamente voltadas para a conduta das pessoas, nas 
relações de intersubjetividade; as de estrutura ou de organização dirigem-se 
igualmente para as condutas interpessoais, tendo por objeto, porém, os 
comportamentos relacionados à produção de novas unidades deôntico-
jurídicas, motivo pelo qual dispõem sobre órgãos, procedimentos e 
estatuem de que modo as regras devem ser criadas, transformadas e 
expulsas do sistema. 
 
 

Diante da predominância das normas de estrutura na Constituição Federal  

de 1988, a regulação das normas de conduta fica na dependência da edição de 

outra norma, que visará disciplinar a competência. Somente com a edição da norma 

de competência (regra de estrutura) é que surgirá uma norma de conduta dela 

derivada, regendo-se, dessa forma, os comportamentos interpessoais. 

É na Constituição Federal também que vão se apresentar os princípios 

gerais, preceituando dentre as normas jurídicas, aquelas com maior valor ou peso 

axiológico e outras com menor valor ou peso. Assim, os princípios aparecem na 

Constituição Federal com valor que imprime diretrizes às normas jurídicas dentro do 

sistema jurídico vigente. Para o presente trabalho, interessa os princípios 

constitucionais do Direito Tributário, cujo discurso segue abaixo. 

 

2.6 Princípios constitucionais do Direito Tributário 
 

As proposições do sistema constitucional tributário, por se encontrarem no 

mesmo veículo introdutor, estão no mesmo nível hierárquico.  

O sistema tributário brasileiro é rígido, define competências, garantias aos 

contribuintes e princípios tributários.  

Os princípios aparecem na Constituição como diretrizes a serem observadas 

na compreensão de setores normativos, imprimindo-lhes caráter de unidade relativa 

e servindo de fator de agregação num dado feixe de normas. 

                                                 
28

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.140.  
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Para Paulo de Barros Carvalho29, no Direito: 

 
utiliza-se o termo ‘princípio’ para [...] apontar normas que fixam importantes 
critérios objetivos, além de ser usado, igualmente, para significar o próprio 
valor, independentemente da estrutura a que está agregado e, do mesmo 
modo, o limite objetivo sem a consideração da norma. Assim, nessa breve 
reflexão semântica, já divisamos quatro usos distintos: a) como norma 
jurídica de posição privilegiada e portadora de valor expressivo; b) como 
norma jurídica de posição privilegiada que estimula limites objetivos; c) 
como os valores insertos em regras jurídicas de posição privilegiada, mas 
considerados independentemente das estruturas normativas; e d) como o 
limite objetivo estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porém, sem 
levar em conta a estrutura da norma.  

 

Celso Antônio Bandeira de Mello30 aborda os princípios no sentido de que:  

 
Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. 
A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremessível e seu 
arcabouço lógico e corrosão de uma estrutura mestra. Isto porque, com 
ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura nelas 

esforçadas. 
 

Dentre os princípios constitucionais gerais, podem ser citados como os mais 

expressivos: segurança jurídica, justiça, igualdade, legalidade, universalidade da 

jurisdição, ampla defesa e o devido processo legal, liberdade de trabalho, isonomia 

das pessoas constitucionais, direito de propriedade, irretroatividade das leis, 

indisponibilidade dos interesses públicos, direito de petição e supremacia do 

interesse público ao do particular.  

Quanto aos princípios constitucionais do Direito Tributário, merecem 

destaque os apontados abaixo: 

 

 Estrita legalidade: a instituição ou o aumento de tributos somente 

podem ocorrer por lei. Ou seja, todos os critérios da regra matriz de 

incidência devem estar previstos em lei. Trata-se da tipicidade 

tributária. 

 Anterioridade: a lei que institui ou aumenta o tributo somente será 

aplicável no exercício seguinte e com observância mínima de noventa 

dias entre a entrada em vigor e o aumento ou criação do tributo. A 
                                                 
29

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.145. 
30

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2011, 

p.546. 
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regra comporta exceções expressamente previstas na Constituição 

Federal.  

 Irretroatividade da lei tributária: visa proteger o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 Tipologia tributária: o binômio hipótese de incidência e base de 

cálculo é utilizado para definir a natureza do tributo. 

 Proibição de tributo com efeito de confisco: a tributação não deve ser 

excessiva, de forma a caracterizar confisco, apesar deste vocábulo 

ser de difícil conceituação. 

 Capacidade contributiva: a instituição de um tributo deve respeitar, 

quando possível, a capacidade contributiva do contribuinte. Está 

relacionada ao princípio da progressividade. 

 Uniformidade geográfica: os tributos instituídos pela União devem ser 

uniformes no território nacional. 

 Não discriminação tributária, em razão da procedência ou do destino 

dos bens: veda o tratamento diferenciado em razão da procedência 

e/ou origem dos bens tributados. Há exceções. 

 Territorialidade da tributação: a lei é aplicável nos limites geográficos 

da pessoa política que a editou. 

 Indelegabilidade da competência tributária: não é possível delegar 

competência tributária. 

 

Quanto à “não cumulatividade”, muitos juristas entendem ser de ordem 

técnica e não um princípio do Direito Tributário. Deve-se entender nesse sentido, 

pois se trata de um comando para que os tributos não sejam considerados 

cumulativos, permitindo-se o aproveitamento e a compensação dos valores 

recolhidos na operação anterior e na operação subsequente. 

Construída a noção do sistema jurídico brasileiro, diante do Direito Positivo e 

da Ciência do Direito, com o objetivo de aglutinar normas e princípios para facilitar o 

entendimento do instituto da imunidade tributária, imprescindível será o tratamento 

do tema (sub)sistema constitucional tributário, o que permitirá delimitar os objetivos 

desta pesquisa, ao passo de chegamos a tratar da imunidade tributária, passando-

se depois pelo tópico da competência tributária impositiva.  
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2.7 O (sub)sistema constitucional tributário 
 

O (sub)sistema constitucional tributário compõe-se de métodos e impõe 

premissas para que a solução de conflitos ocorra de forma segura e ordenada. As 

normas que integram o sistema jurídico devem ser analisadas considerando-o em 

sua integralidade. Todos os princípios e regras devem ser interpretados de forma 

conjunta e harmoniosa. Não é aconselhável interpretá-los isoladamente. Verificados 

os entendimentos sobre as noções de sistema e a estrutura da norma, o estudo do 

(sub)sistema constitucional tributário deve se pautar primordialmente pelo estudo do 

sistema constitucional brasileiro. Não é possível conhecer as normas constitucionais 

tributárias sem antes conhecer a estrutura das normas constitucionais gerais.   

A formação da ordem jurídica brasileira é disposta em um sistema de 

normas, composto de subsistemas que se entrelaçam para diversas direções, mas 

que, ao final, buscam sua fundamentação na Constituição Federal de 1988. A 

Constituição Federal é a norma que ocupa o topo da hierarquia da pirâmide legal. É 

nela que se encontra a organização do Estado. Ela é que traz características 

fundamentais das instituições nas quais o legislador deverá se basear para 

disciplinar posteriormente cada matéria correlata. Na Constituição Federal 

predominam as regras de estrutura em detrimento das regras de comportamento. 

No sistema constitucional brasileiro, a Constituição Federal é um conjunto de 

normas fundamentais dotado de supremacia na ordem jurídica, conforme as 

palavras de Celso Ribeiro Bastos31: 

 

Encarecem-se aí os seus dois elementos principais. De um lado o caráter 
estrutural das normas constitucionais, o que vale dizer que nelas deverão 
estar vertidas todas as vigas mestras da organização do Estado e da 
sociedade. A Constituição não é o lugar do miúdo, do conjuntural, do 
efêmero, do acessório e do irrelevante. Adversamente, é a sede natural do 
permanente, do importante, do principal e do respeitante à estrutura. De 
outro lado, está também presente o ingrediente formal, é dizer, a posição 
privilegiada e superema de que gozam as normas constitucionais: 
encabeçam a ordem jurídica, subordinando a si todas as demais leis e atos 
jurídicos, que hão de estar conformes a Constituição, ou ao menos, não 
contraditá-la. 

 

Não havendo espaço na Constituição Federal para questões supérfluas, de 

menor importância, é no texto constitucional que o Estado se organiza e determina 

as características dominantes que deverão ser seguidas pelo legislador 
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infraconstitucional para disciplinar o sistema jurídico vigente. Sabe-se que o 

predomínio é das regras de estrutura ao contrário das regras de comportamento. 

A Constituição Federal de 1988 é rígida, o que significa dizer que para sua 

alteração é necessário um procedimento mais complexo e solene, diferente do 

processo em que o Poder Legislativo procede para elaborar leis ordinárias. Para 

alterar o texto constitucional, o procedimento adotado na Constituição Federal de 

1988 é a Emenda Constitucional, disposta em seu art.60 e incisos32, protegendo-se 

ainda os valores jurídico-políticos considerados intangíveis, como (I) o voto direto e 

secreto, universal e periódico, (II) a separação dos Poderes e (III) os direitos e 

garantias individuais.  

Regina Andrea Accorsi Lunardelli33 observa a rigidez da Constituição 

Federal de 1988: 

 
Conforme se sabe, é característica fundamental da Constituição Federal de 
1988 a rigidez, pois além de exigir um processo complexo e solene de 
modificação das normas constitucionais, também prevê a proibição para que 
determinadas normas não sejam alteradas pelo poder constituinte derivado. 
Tais normas constituem as chamadas cláusulas pétreas prescritas no art.60, 
§4°, da Constituição Federal, ao estabelecer que não poderá ser objeto de 
deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do 
Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de Poderes 
e os direitos e garantias individuais. 

 

Neste diapasão, também o (sub)sistema constitucional tributário é rígido e 

de extrema complexidade. Essa rigidez na Constituição Federal é compreendida 

pela doutrina como um princípio implícito, que influi na estrutura do sistema 

constitucional tributário, na sua aplicação e interpretação. Considerando que o 

constituinte quis disciplinar a matéria tributária, como as competências tributárias, os 

princípios e regras, bem como o fato tributável, atribuindo limites ao legislador 

ordinário, não existe então qualquer forma de flexibilidade no sistema constitucional 

tributário. 

                                                 
32

 Art.60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I – de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II – do Presidente da República; III – de mais da metade das 
Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 
seus membros. §1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. §2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
§3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
com o respectivo número de ordem. §4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos Poderes; 
IV – os direitos e garantias individuais. §5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  
33

 LUNARDELLI, Regina Andrea Accorsi. Tributação do Terceiro Setor. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.187. 
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O sistema constitucional tributário é formado por regras constitucionais e 

princípios, que organizam a estrutura e a essência da tributação, ou seja, a função 

estatal de arrecadar dinheiro através de tributos. Confere-se às regras a relação 

entre o poder público e os indivíduos. 

Assim, quanto maior o rol de regras e de princípios constitucionais 

tributários, maior complexidade e rigidez terá o sistema constitucional tributário. Isto 

significa maior dificuldade ao legislador para aprovar normas e maior garantia aos 

contribuintes. 

Coube ao constituinte conferir ao legislador ordinário federal, estadual e 

municipal as competências para instituir tributos. Assim, cada ente político poderá 

legislar sobre matéria tributária dentro dos limites impostos pela Constituição 

Federal, observadas suas discriminações de competência. A busca do constituinte 

foi dar maior efetividade aos princípios da Federação e autonomia aos Municípios no 

exercício da competência tributária.  

A norma de imunidade tributária, diante do (sub)sistema constitucional 

tributário deve ser considerada como norma fundamental, pois não há espaço para 

que seja considerada um favor concedido ou uma renúncia fiscal, pois seria 

necessário para quem favorece ou renuncie tenha competência para afastar a 

tributação, o que não ocorre com a imunidade tributária. 

Diante disso, a rigidez imposta pelo constituinte ao sistema constitucional 

tributário visa a harmonia entre os entes políticos com o objetivo de evitar conflitos 

no poder de tributar, que encontra fundamento na competência tributária, que é o 

ponto de partida dentro da Constituição Federal de 1988 para o estudo da imunidade 

tributária. 
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3   COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 
 

3.1 Poder de tributar 
 

O poder de tributar encontra validade na soberania do Estado e se 

fundamenta na competência tributária. É o poder manifestado pelo conceito do ius 

imperum do Estado. 

Na história da humanidade, não houve nação que conseguisse sobreviver 

sem as normas de conduta, sem um Estado que pudesse regulamentar e emanar 

ordens. A própria sociedade, pelas suas características de constituição, formada por 

seres gregários, demandava uma organização regulamentada através de um Estado 

soberano. 

Com o desenvolvimento da humanidade em grupos sociais, o Estado passou 

a ser o centro responsável por instituir e aplicar as normas. Em razão disso, a 

formação de uma administração organizada demandou atividade financeira em 

busca de receitas para cobrir os gastos com a administração e prestar serviços 

públicos à sociedade. 

Uma forma encontrada pelo Estado para obter receitas foi instituir normas de 

ordem tributária advindas da própria soberania do Estado, passando assim a atribuir 

aos cidadãos a obrigação de custear as despesas da administração através do 

pagamento de tributos. A soberania advém do próprio povo, que abre mão de parte 

de sua autonomia para conceder ao Estado o monopólio de criar normas para reger 

a sociedade. Assim, o poder de tributar emana da soberania do Estado através da 

competência tributária e da fixação de obrigações de natureza tributária.  

 
3.2 Competência tributária impositiva 
 

No Brasil, em virtude da rigidez de sua Constituição Federal, o legislador é 

pautado pelo catálogo constitucional dos tributos possíveis. Então, conforme a 

competência tributária impositiva, que são os limites de tributar aos entes políticos, 

não se pode dizer que exista uma hierarquia, pois cada ente tem o seu “catálogo 

constitucional de tributos possíveis”. 
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Para José Artur de Lima Gonçalves34, a competência tributária impositiva é 

dividida entre as possibilidades de criação de tributos, cujos poderes são outorgados 

às pessoas políticas: 

 
[...] a respeito da repartição de competência tributária impositiva, 
relembrando que a Constituição toma o espectro total das possibilidades de 
criação de tributos e o reparte em três compartimentos estanques e 
confundíveis, segundo critérios material e territorial, outorgando-os à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Assim, cada uma das pessoas 
políticas recebe competência impositiva, podendo dela, utilizar-se ou não, 
sem interferência das demais pessoas políticas. 

 

Destarte, a República busca conferir segurança jurídica, criando um sistema 

absolutamente incompatível com a surpresa, em prol da proteção da confiança. 

Dentro do sistema jurídico, pautado no Direito Positivo, cujas normas 

buscam validade na Constituição Federal – de cujo Poder Constituinte elegeu o 

sistema republicano – todas as normas jurídicas ingressam no sistema do Direito 

Positivo por intermédio de uma outra norma denominada “veículo introdutor de 

norma”. É neste contexto que a expressão “fontes do direito” deve ser 

compreendida. Daí porque dizer que no sistema existem “normas introdutoras” e 

“normas introduzidas”.  

Partindo-se das premissas acima, tem-se que as fontes do direito consistem 

nos fatos sociais, vertidos em linguagem competente, aptos a produzirem normas 

introdutoras. Ou seja, são fontes do direito o conjunto de fatos dotados de 

juridicidade (tomado, aqui, a qualidade de enunciação e não como enunciados). 

Os “fatos-fontes” são os fatos pela perspectiva da enunciação, ou seja, pelo 

processo, e não do enunciado, pelo resultado, que se toma como as próprias 

normas introdutoras, construídas pelo órgão competente do sistema. 

Consideram-se fontes do Direito Positivo os eventos sociais revertidos em 

linguagem competente, ou seja, as fontes materiais.  

Assim, as fontes são os acontecimentos jurídicos produtores de normas 

jurídicas.  

Em outras palavras, as fontes da Ciência do Direito advém do conjunto de 

elementos que auxiliam na interpretação e na compreensão do fenômeno jurídico, 

tomado como a linguagem prescritiva em que se verte o Direito. 

                                                 
34

 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda, pressupostos constitucionais. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p.89.  
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Conforme definição das fontes do Direito, as normas são introduzidas no 

ordenamento jurídico respeitando-se os limites da competência tributária impositiva. 

A competência tributária impositiva é a parcela de poder legislativo 

outorgada às pessoas políticas para descrever legislativamente regras matrizes de 

incidência tributária, competência essa que, em um Estado organizado, sob forma 

federativa, deve ser objeto de repartição entre estas diversas e simultâneas 

competências inaugurais existentes no mesmo território. 

José Artur Lima Gonçalves35 define de forma didática a repartição de 

competências na estrutura federativa do Estado brasileiro: 

 

Ao proceder a esta necessária repartição de competências, a estrutura 
federativa do Estado Brasileiro, por meio da Constituição federal, impõe a 
repartição rígida e exaustiva da competência tributária impositiva. E o faz 
por meio da referência à materialidade das regras matrizes de incidência 
tributária passíveis de serem criadas pelos legisladores competentes. Daí os 
conceitos que são utilizados para discriminar as competências serem 
conceitos constitucionais, não podendo ser manipulados pelo legislador 
infraconstitucional, razão pela qual deve ser compreendido, por exemplo, 
que a lei complementar só tem a virtude de explicitar limites de competência 
– assumindo, na matéria, sua inegável natureza jurídica declaratória, de 
verdadeiro preceito didático, na linguagem de Sainz de Bujanda, influente 
publicista espanhol.  

 

A Constituição Federal impõe uma repartição rígida e exaustiva da 

competência tributária impositiva, por meio da referência à materialidade das regras 

matrizes de incidência tributária passíveis de serem criadas pelos legisladores 

competentes. 

Esse caráter rígido e fechado do sistema constitucional tributário não é algo 

novo, mas vem sendo tratado historicamente nas Constituições anteriores a 1988. A 

natureza dessas regras definidoras das competências impositivas e seu histórico são 

bem tratadas por Francisco Manoel Xavier de Albuquerque36: 

 

Esse caráter rígido e fechado do nosso sistema constitucional tributário 
provém da Emenda n°18, de 1965, à Constituição de 1946, cujo art.5° o 
explicava sob a fórmula categórica de que "os impostos componentes do 
sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam desta 
Emenda". Mantiveram-no as Constituições subsequentes, com a única 
exceção de possíveis outros impostos, passíveis de instituição no âmbito da 
competência residual da União. Desse modo, os impostos integrantes do 
sistema continuaram a ser os previstos nesta Constituição” (art.18, caput, da 

                                                 
35

 GONÇALVES, José Artur Lima. Imunidade tributária do livro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). 
Imunidade tributária do livro eletrônico. São Paulo: Editora Ltda. (IOB Informações Objetivas), 1998, p.122.  
36

 ALBUQUERQUE, Francisco Manoel Xavier de. I.S.S. e planos de saúde. In: Revista de Direito Tributário, 

v.62, São Paulo, 1993, p.17. 
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Constituição de 1969) ou “discriminados nesta Constituição” (art.146, III, a, 
da Constituição de 1988) [...]" “Os conceitos que correspondem às 
diferentes espécies de impostos" – preleciona Pontes de Miranda – se 
constam da Constituição são conceitos de direito constitucional, e não de 
legislação ordinária. O legislador ordinário somente pode trabalhar com as 
variáveis que determinam o valor do imposto, ou de algum dos elementos 
do suporte fático (e.g., tantos por cento, se a renda excede de x); não pode 
alterar, de modo nenhum, o conceito do imposto, imposto de transmissão de 
propriedade imobiliária, como imposto sobre circulação de mercadorias, é o 
que se considera tal na Constituição: a revelação do que ele é entra na 
classe das questões de interpretação da Constituição." [...] 
[...] a regra jurídica, que se diz sobre o imposto "a", descreve, como seu 
suporte fático, o que a Constituição previu." [...] 
Assim é, porque, como anota Aliomar Baleeiro, a primeira fonte do Direito 
tributário, no Brasil, "brota da própria Constituição". [...] 
Fato gerador e base de cálculo são conceitos constitucionais (Emenda 
n°1/1969, arts.18, parágrafos 2° e 5°, 21, parágrafo 1°) indissociavelmente 
vinculados à legalidade, porque fornecem o elemento fundamental para a 
identificação, a classificação e a diferenciação dos impostos, que a 
Constituição, nos arts.21 a 26, discriminou e distribuiu à União, aos 
Estados-membros e aos Municípios. 

 

A norma constitucional que trata da competência tributária não cria o tributo. 

Esta função ficou para a Lei. Todavia, a norma constitucional imunizadora impõe 

limites ao legislador. Com isto, a competência tributária apresenta algumas 

características. Entre elas, citemos:  

 

 exclusividade, ou seja, cada pessoa política atua no seu campo de 

exclusividade; se atuar fora ou invadir o campo de outra pessoa, o 

tributo deverá ser considerado inconstitucional;  

 indelegabilidade, o que significa que a pessoa política possa exercitá-

la, mas nunca dela dispor;  

 incaducabilidade, refere-se ao fato de a pessoa política não exercê-la, 

o que poderia fazê-la perder o direito;   

 inalterabilidade, ou seja, a pessoa política não pode ter a competência 

tributária ampliada. Ela é improrrogável;  

 irrenunciabilidade, não pode o ente público renunciar ao seu direito. 

Ele é intransferível, pois trata de matéria de direito público, o que 

significa que é indisponível;  

 facultativa, a pessoa política é que decide se vai ou não criar o tributo. 

Pode ainda utilizar parte da norma, criando tributos parcialmente.  
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Assim, pelo princípio da indelegabilidade da competência tributária, não 

seria possível alterá-la sem mudar o pacto federativo, que por sua fez é protegido 

pelo art.60 da Constituição Federal de 1988 como cláusula pétrea37. Todavia, a 

capacidade tributária ativa é transferível, tópico que será discursado adiante. 

Mesmo com as competências bem definidas na Constituição Federal, as 

dúvidas recaem sobre o aspecto material do tributo. Citemos como exemplo os 

casos de cobrança por entes tributantes diversos sobre o mesmo fato imponível e a 

mesma hipótese de incidência, como é o caso da venda de softwares (programas de 

computadores) acerca da dúvida entre a incidência do imposto municipal ISS 

(Imposto sobre Serviços) e do imposto estadual ICMS (Imposto Sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação). A delimitação da 

Constituição Federal quanto à competência tributária não escapa de dúvidas 

relacionadas à sua aplicação ao caso concreto. O papel de definir a incidência de 

um ou de outro, em muitos casos de conflito entre os entes tributantes, é dos 

tribunais. 

Para ilustrar o problema da competência tributária, o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a existência de repercussão geral em matéria de incidência de 

ISS sobre licenciamento ou cessão de direitos em programas de computador 

personalizados (software), conforme ementa do voto do relator, Ministro Luiz Fux38: 

 
20/09/2012 PLENÁRIO 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.223 PARANÁ 
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LICENCIAMENTO OU CESSÃO 
DE DIREITO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR PERSONALIZADO 
(SOFTWARE). INCIDÊNCIA DE ISS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art.102, III, a e c, 
da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pela Segunda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 231/234): 

                                                 
37

 Art.60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I –  de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II –  do Presidente da República; III –  de mais da metade das 
Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 
seus membros. §1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio.  §2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
§3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
com o respectivo número de ordem. §4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos Poderes; 
IV –  os direitos e garantias individuais. §5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  
38

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 688.223 RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 
02.04.2008. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 24 maio 2015.  
 

http://www.stf.jus.br/
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APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – CONTRATO DE 
LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE – 
PREVISÃO NO TIEM 1.05 DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/2003 – 
INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – CONTRATO REALIZADO EM CARÁTER PESSOAL 
E DE FORMA PERSONALIZADA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DE QUE, NESSES CASOS, DEVE INCIDIR O ISS – ALEGAÇÃO DE 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART.155, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 
INAPLICABILIDADE – SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO QUE NÃO 
CARACTERIZA ATIVIDADE-MEIO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO – 
INCIDÊNCIA DO ISS AINDA QUE SEJA SERVIÇO PROVENIENTE DO 
EXTERIOR OU CUJA PRESTAÇÃO TENHA SE INICIADO NO EXTERIOR DO 
PAÍS – PREVISÃO NO ART.1º, §1º DA LC 116/2003 – SENTENÇA MANTIDA – 
APELO DESPROVIDO. 
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o fornecimento de 
programas de computador (software) desenvolvidos para clientes de forma 
personalizada se constitui prestação de serviços sujeitando-se, portanto, à 
incidência do ISS. 2. Precedentes do STJ [...] (STJ Resp 814.075/MG Rel. 
Supremo Tribunal Federal 
2. Impossível estender-se ao licenciamento ou cessão de uso do software a 
imunidade do art.155, §3º, da Constituição Federal, tendo em vista a prestação por 
empresa autônoma que possui como atividade fim exatamente este serviço. Não 
se trata de atividade meio do serviço de telecomunicações, principalmente tendo 
em conta que a relação tributária se dá entre o prestador de serviço e o Município, 
sendo a apelada mera responsável tributária. 
3. Não se trata o presente de importação de serviço, uma vez que não é o fato de 
ser proveniente do exterior que faz gerar a tributação; não é que o ISS seja devido 
porque o serviço entrou no país, especialmente quando se tem em vista que o seu 
resultado é inteiramente produzido no Brasil. 
4. A operação em questão está prevista no item 1.05 da lista de serviços 
tributáveis, além de enquadrar-se na hipótese do art.1º, §1º, da LC 116/2003, que 
estabelece que o imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior 
do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
5. Apelo desprovido. 

 

Dessa forma, a rigidez da Constituição Federal quanto à competência 

tributária impositiva e toda sua evolução histórica, deve-se muito à tripartição de 

poderes, forma escolhida pelo constituinte como cláusula pétrea.     

 

3.3 Tripartição dos poderes 
 

O sistema brasileiro, como dito, baseia-se no Direito Positivo. Suas normas 

jurídicas buscam fundamento de validade na Constituição Federal, que por sua vez, 

elegeu a forma republicana da tripartição dos poderes. 

Isto significa que existe uma divisão (competências próprias) quanto ao 

exercício das funções do poder político por meio dos três poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  

A função típica do Poder Legislativo é a de editar normas, do Poder 

Executivo, executar as normas, nos limites das leis e da Constituição, enquanto a 
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função do Poder Judiciário é solucionar os litígios que lhe são submetidos, 

utilizando-se da aplicação da norma e de todos os elementos do sistema jurídico. 

Já a Federação é uma forma necessária da realização do regime 

republicano. É a expressão máxima das exigências do próprio povo, titular da 

república. Pela descentralização política, funciona a representatividade. Com isso, 

de maneira mais enfática, o povo exerce as suas prerrogativas de cidadania e de 

autogoverno. 

 

3.4 Limitação constitucional do poder de tributar 
 

O poder de tributar é uma manifestação de soberania que ocorre através da 

competência tributária, mas não se trata da liberdade total do ente político de 

constituir e cobrar tributos, visto que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

limites à atuação estatal.  

O constituinte se preocupou em estabelecer os parâmetros do poder de 

tributar, como ao partilhar a competência tributária de cada ente da Federação e 

limitar os poderes através de um conjunto de princípios constitucionais e imunidades 

que regulamentam o exercício do poder público. 

Assim, Regina Helena Costa39 entende que toda imunidade tributária é uma 

limitação constitucional ao poder de tributar, embora a recíproca não seja a mesma. 

Define, outrossim, que esses limites também são 

 
[...] os princípios constitucionais componentes do chamado "Estatuto do 
Contribuinte", tais como os da legalidade, anterioridade e irretroatividade da 
lei tributária, igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, 
revelam-se limitações ao poder de tributar. Destarte, a repartição de 
competências tributárias, os princípios e as imunidades configuram 
limitações ao poder de tributar. Os dois últimos são a face mais visível de 
tais limitações [...] 

 

No presente trabalho, a limitação do poder de tributar ficará centrada na 

imunidade tributária das entidades ligadas aos templos de qualquer culto, partidos 

políticos, sindicatos, confederações, federações e, por fim, às entidades 

pertencentes ao terceiro setor, como as de educação e de assistência social, cuja 

principal referência na Constituição Federal de 1988 é a competência tributária 

                                                 
39

 COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias, teoria e análise da jurisprudência do STF. 2.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2006, p.34.  
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impositiva, que deve ser diferenciada, para não haver confusão de definições com a 

capacidade de tributar. 

 

3.5 Diferença entre competência e capacidade de tributar 
 

Não se deve confundir capacidade de tributar com competência tributária, 

uma vez que esta se situa no campo constitucional e aquela no campo 

infraconstitucional. 

Conforme o art.7° do Código Tributário Nacional (Lei nº5172/66), nos termos 

do art.18, §3º, da Constituição Federal de 198840, a competência é indelegável, mas 

os atos administrativos da pessoa de direito público podem ser conferidos à outra, 

como determinar a uma pessoa o poder de arrecadar, cobrar e fiscalizar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
40

 Art.7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, 
ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 
jurídica de direito público a outra, nos termos do §3º do art.18 da Constituição. Art.18. [...] §3º Não constitui 
delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar 
tributos. 
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4   DA ESTRUTURA DA NORMA TRIBUTÁRIA 
 

4.1 Regra matriz como instrumento de estudo analítico do Direito 
 

Diante da competência tributária, que é tarefa soberana e exclusiva do 

Poder Legislativo, compete-lhe a descrição completa e acabada da regra matriz de 

incidência tributária, não podendo ser suprida ou complementada por qualquer outro 

titular do poder público. 

A regra matriz, instrumento para o estudo analítico do Direito, definiu de 

“hipótese de incidência” a descrição legal do fato e suas circunstâncias gerais, e de 

“fato imponível” sua efetiva ocorrência, num determinado tempo e lugar. Para fins de 

incidência, então, há dois momentos lógicos e cronológicos: a descrição legal dos 

fatos potenciais de criar relações jurídicas de natureza tributária (hipótese de 

incidência) e a realização efetiva desse fato (fato imponível). 

Nesse contexto, importante frisar que não raramente o termo “fato gerador” é 

utilizado em ambos, ou seja, às vezes como sinônimo de “hipótese de incidência” e 

às vezes como sinônimo de “fato imponível”, razão pela qual cabe ao intérprete 

enquadrá-lo na situação técnica apropriada. 

A hipótese de incidência, conforme visto, descreve legalmente um fato. Ou 

seja, ela formula hipoteticamente situações prévias e genéricas. É o espelho do fato, 

sua imagem conceitual, seu desenho. Trata-se, assim, de um conceito abstrato 

criado pelo legislador, que possui status de uma “categoria jurídica”. Como tal, a 

hipótese de incidência é una e indivisível.  

Esses aspectos, na verdade, compõem o próprio caráter de unicidade da 

hipótese de incidência e são imprescindíveis para o fenômeno da incidência 

tributária. Na prática, não vêm necessariamente expressos na lei, mas podem estar 

presentes de forma esparsa no texto legal ou implícitos no sistema jurídico. É tarefa 

do intérprete reconhecer e identificar os aspectos, que são designados por: 1) 

aspecto pessoal; 2) aspecto material; 3) aspecto temporal; 4) aspecto espacial; e 5) 

aspecto quantitativo. 

Determinada a regra matriz do tributo, muitos juristas os classificam com o 

objetivo de estudá-los. Por sua vez, o ato de classificar constitui uma tarefa subjetiva 

e depende diretamente dos critérios definidos pelo agente classificador.  

A regra matriz do tributo será importante, na medida em que é aplicada para 

se conhecer a incidência da norma tributária, ou ainda para se verificar a não 
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incidência de um tributo. Quanto à imunidade tributária, não há que se falar na 

aplicação da regra matriz, pois não se trata da forma de não incidência ou ainda da 

forma de se mutilar algum aspecto na norma, como é o caso da isenção. Refere-se, 

na verdade, simplesmente, à limitação do poder de tributar dos entes políticos.  

 

4.2 Diferença entre isenção, imunidade e não incidência 
 

A Constituição Federal de 1988 por muitas vezes trata a imunidade 

utilizando-se do termo isenção, que axiologicamente significa imunidade. O instituto 

tem sua origem na Constituição e somente lá a imunidade deverá ser tratada. Assim, 

nas palavras de Geraldo Ataliba41, “A imunidade é ontologicamente constitucional”. 

Toda matéria exonerativa, ou de incentivo ou benefício fiscal constitucional deve ser 

entendida e receber tratamento, portanto, como imunidade.  

E qual a importância da norma exonerativa estar disposta na Constituição 

Federal de 1988? A de ser tratada pelo instituto da imunidade tributária, e, 

consequentemente, ter eficácia plena e aplicabilidade imediata, produzindo todos os 

seus efeitos, independentemente da edição de normas inferiores que as explicitem, 

como as leis, os decretos, as portarias, os atos administrativos e outras, com 

exceções aquelas consideradas de eficácia contida que, por sua vez, necessitam de 

lei, no caso, a Lei Complementar. 

A Constituição Federal tratou do tema para excluir da competência dos entes 

tributantes a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios do poder de 

instituir exações. No entanto, este estudo será restrito ao tema da imunidade 

daquelas entidades relacionadas ao art.150, VI, “b” e “c” da Carta Magna. 

A imunidade é o que se tem de mais elevado em termos de exoneração 

fiscal, pois posta na Constituição Federal pelo constituinte originário, lá deve ficar, 

sem que futuras discussões versem para que de lá sejam retiradas. Conforme as 

palavras de Roque Antonio Carrazza42, “[...] é imune a tributação porque o 

Constituinte quis. Diante de tal imperativo, devem cessar quaisquer discussões que 

tenham em mira reverter, ainda que parcialmente, qualquer imunidade tributária.” 

                                                 
41

 ATALIBA, Geraldo. Natureza jurídica da contribuição de melhoria. São Paulo: RT, 1964, p.231. 
42

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.819.   
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Quando se trata da norma exonerativa, deve-se considerar o momento da 

ocorrência do fenômeno. A imunidade tributária não está atrelada aos critérios da 

fenomenologia da incidência tributária, uma vez que ocorre antes deste fenômeno.  

Diferentemente da isenção, cuja regra é mutilar parcialmente um dos 

critérios da regra matriz, a incidência ocorre, todavia, com a exclusão de um de seus 

critérios, levando a não se instaurar a relação de obrigação. Esta forma de definir a 

isenção foi bem exposta por Paulo de Barros Carvalho43, que neste trabalho se 

entende ser a mais completa e adequada para definir a isenção. 

Importante complementar o entendimento da doutrina brasileira através das 

definições de isenção observadas na obra de José Eduardo Soares de Melo44:  

 
Os juristas brasileiros trilharam por vias diversas: a) a exclusão do tributo 
que poderia ser decretado constitucionalmente; b) omissão do ente público 
que tem competência para cobrar determinados tributos do exercício de sua 
competência; c) norma jurídica não juridizante; d) hipótese de não incidência 
legalmente qualificada; e) dispensa legal do pagamento do tributo devido; f) 
fórmula inibitória da operatividade funcional da regra-matriz, impedindo a 
irradiação de seus efeitos, porque a relação obrigacional não se instaura.  

 

Chama-se a atenção para o fenômeno da não incidência, pois se confunde 

em demasia com a imunidade ou a isenção. A simples não incidência ocorre quando 

o fato é totalmente irrelevante para o mundo fenomênico, incapaz de gerar a 

incidência tributária em determinadas hipóteses, ou seja, não há incidência tributária 

porque o fato tributário não é relevante, ao ponto de gerar a ocorrência da obrigação 

de pagar o tributo. Como exemplo, podemos citar os contratos de comodato, nos 

quais o comodante por não auferir renda, não está obrigado a pagar o Imposto de 

Renda (IR), ou no caso de comodato entre matriz e filial de empresas, que tem o 

objetivo de efetivar a remessa de bens entre elas; o fato, por si só, não gera a 

circulação jurídica do bem, portanto, não deve ensejar a incidência do Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Nestes casos, não se trata de 

isenção, muito menos de imunidade, pois o fato é totalmente irrelevante para o 

mundo fenomênico e não se enquadra ao tipo tributário. 

                                                 
43

 Consoante o entendimento que adotamos, a regra de isenção pode inibir a funcionalidade da regra-matriz 
tributária, comprometendo-a para certos casos, de oito maneiras distintas: quatro pela hipótese e quatro pelo 
consequente. I – Pela hipótese a) atingindo-lhe o critério material, pela desqualificação do verbo; b) atingindo-lhe 
o critério material, subtração do complemento; c) atingindo-lhe o critério espacial; d) atingindo-lhe o critério 
temporal. II – Pelo consequente e) atingindo-lhe o critério pessoal, pelo sujeito ativo; f) atingindo-lhe o critério 
pessoal, pelo sujeito passivo; g) atingindo-lhe o critério quantitativo,  pela base de cálculo; h) atingindo-lhe o 
critério quantitativo, pela alíquota. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p.304-305).  
44

 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8.ed. São Paulo: Dialética, 2008, p.405. 
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José Eduardo Soares de Melo45 compara as três situações:  

 

A isenção, veiculada por legislação ordinária, delimita a regra de incidência 
tributária, impedindo que ocorra o nascimento do respectivo fato gerador, 
diferenciando-se da imunidade, que consiste na exclusão da própria 
competência tributária, originária da própria Constituição Federal; enquanto 
a não incidência significa que os atos, situações, estados e negócios 
jurídicos não se enquadram ao tipo tributário.

 
 

 

Neste trabalho, o enquadramento das entidades sem fins lucrativos 

relacionadas na Constituição Federal de 1988, beneficia-se do instituto da imunidade 

instituído por razões de privilégio ou considerações de interesse geral (neutralidade 

religiosa, motivos econômicos, sociais ou políticos), escolhidos e brindados pelo 

constituinte. 

Para o Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em relação jurídico-

tributária, uma vez que a norma imunizadora está fora do campo de incidência do 

tributo, representando o obstáculo, decorrente de regra da Constituição Federal de 

1988, à incidência de tributos sobre determinados fatos, situações ou pessoas. 

Paulo de Barros Carvalho46esclarece:  

 
[...] o preceito de imunidade exerce a função de colaborar, de uma forma 
especial, no desenho das competências impositivas. São normas 
constitucionais. Não cuidam da problemática da incidência, atuando em 
instante que antecede, na lógica do sistema, ao momento da percussão 
tributária. Já a isenção se dá no plano da legislação ordinária. Sua dinâmica 
pressupõe um encontro normativo, em que ela, regra de isenção, opera 
como expediente redutor do campo de abrangência dos critérios da 
hipótese [...] do tributo. 
  

As imunidades são privilégios de natureza constitucional e não podem 

estender-se além das hipóteses previstas na Constituição Federal de 1988. Porém, 

deve-se observar que as imunidades atingem tributos variados, e não apenas uma 

espécie deles, como por exemplo, os impostos. Importante esclarecer que taxas e 

contribuições também podem ser imunizadas conforme o art.5º, XXXIV, “a” e “b”, 

LXXIII, LXXIV, LXXVI e LXXVII; art.149, §2º, I; art.195, §7º, todos da Constituição 

Federal de 198847. 

                                                 
45

 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8.ed. São Paulo: Dialética, 2008, p.406. 
46

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.191. 
47

 Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações 
de interesse pessoal; [...] LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
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Assim a imunidade, enquanto instituto constitucional, deve ser aplicada 

plenamente, sem restrições ou rechaço advindo das leis inferiores, privilegiando-se 

aquelas entidades imunes escolhidas pelo constituinte originário no momento da sua 

criação, condicionando apenas as imunidades dependentes da Lei Complementar, 

como também quis o constituinte. 

 

4.3 Esclarecimentos sobre os tipos associativos das entidades sem fins 
lucrativos no Brasil – critérios da Constituição Federal de 1988, Código 
Civil Brasileiro de 2002 e orientação internacional 

 

Um dos objetivos do estudo da imunidade tributária é a busca de benefícios 

tributários às entidades que fizerem jus aos critérios de enquadramento das 

imunidades constantes da Constituição Federal de 1988 e seguirem as exigências 

da lei complementar como requisito constitucional (art.14 do Código Tributário 

Nacional), bem como as normas prescritas no Código Civil de 2002. A classificação 

é importante para distinguir uma entidade e outra quanto ao benefício relativo à 

imunidade ou à isenção da norma infraconstitucional, inclusive quanto à sua 

completa exclusão da condição de entidade beneficiária imune ou isenta. 

A característica comum entre todas as entidades do elenco do art.150, VI, 

"b" e "c" da Constituição Federal de 1988 é a ausência de lucro, ou seja, a não 

divisão dos resultados financeiros positivos ou distribuição das parcelas de seu 

patrimônio a qualquer título entre seus dirigentes ou associados, em atendimento ao 

art.14 do Código Tributário Nacional. Evidentemente existem muitos outros critérios. 

                                                                                                                                                         
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 
e do ônus da sucumbência; LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos; [...] LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma 
da lei: a) o registro civil de nascimento; b) a certidão de óbito; LXXVII – são gratuitas as ações de habeas corpus 
e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. LXXVIII – a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 
de sua tramitação. §1º – As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
§2º – Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
§3º – Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. §4º – O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão. [...] Art.149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento 
de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts.146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 
previsto no art.195, §6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 2º As contribuições sociais e de 
intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo. I – não incidirão sobre as receitas 
decorrentes de exportação; [...] Art.195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: [...] §7º – São isentas de contribuição 
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências 
estabelecidas em lei.  
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Em virtude disso, as entidades sem fins lucrativos têm sido agrupadas entre 

aquelas que integram o "Terceiro Setor" e as que não o fazem. Essa classificação 

passa a ser importante para a aplicação da imunidade tributária constitucional.  

Diante dessa realidade, que é de fato esse grande grupo conhecido como 

Terceiro Setor?  

O Terceiro Setor surgiu em razão da falta de atuação do Estado nas áreas 

sociais, o que fez o setor privado se organizar de forma a suprir a carência de 

atuação pública. O conceito do termo ‘Terceiro Setor’ é recente e, conforme as 

palavras de Marcelo Ricardo Escobar48, deriva da doutrina norte-americana: 

 
Diante desse cenário, o termo third sector foi utilizado pela primeira vez por 
estudiosos americanos na década de 70 do século XX.  
Nos Estados Unidos, o denominado third sector compreende as entidades 
privadas sem fins lucrativo, chamadas de not for profit organizations, 
charities ou nonprofit organizations. 

 

No Brasil, o termo foi introduzido através de tradução literal Third Sector 

para Terceiro Setor. A nomenclatura buscou abarcar a atuação estatal, ou, como 

conhecido, o Primeiro Setor – por uma fatia determinada do setor privado – ou 

conhecido como Segundo Setor, gerando um setor híbrido que não se enquadra nas 

definições nem do primeiro e nem do segundo setores. O resultado é o que a 

doutrina denominou Terceiro Setor, conforme observa Leandro Martins de Souza49: 

 

A importação do termo Terceiro Setor da realidade sociológica norte-
americana deve ser – como tem sido, mesmo que ainda de forma tímida – 
seguida de estudos e adaptações para a realidade brasileira, sobretudo no 
que tange à regulamentação de suas atividades. De nada adianta a simples 
implantação de uma proposta incorporada de uma realidade completamente 
diferente da nossa, sem que haja intenso debate em todas as esferas 
sociais acerca do tema. 

 

O Terceiro Setor também aparece na doutrina com diversas nomenclaturas. 

Entre elas, setor não lucrativo, sociedade civil, setor filantrópico, setor de caridade, 

economia social, setor independente e ONGs – sociais, solidárias, independentes, 

caridosas, de base, associativas etc. 

O Terceiro Setor envolve conceitos que mudam a depender da ênfase 

atribuída aos elementos que compõem as características em suas organizações.  A 

depender da finalidade jurídica ou da sua natureza, a doutrina tem se posicionado 

                                                 
48 

ESCOBAR, Marcelo Ricardo. Incidência tributária no Terceiro Setor: a ótica do STF, Curitiba: Appris, 2015, 

p.21.   
49 

SOUZA, Leandro Martins de. Tributação do terceiro setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 2004, p.71.  
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firmemente naquilo que é considerado Terceiro Setor e naquilo que não deve 

receber essa denominação.   

A dificuldade de conceituá-lo está na forma heterogênea das entidades que 

o compõe, o que causa contradições e divergências, conforme descreveu Maria da 

Glória Marcondes Gohn50: 

 

[...] o terceiro setor é um tipo de "Frankenstein": grande, heterogêneo, 
construído de pedaços, desajeitado, com múltiplas facetas. É contraditório, 
pois inclui tanto entidades progressistas como conservadoras. Abrange 
programas e projetos sociais que objetivam tanto a emancipação dos 
setores populares e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, 
com justiça social, como programas meramente assistenciais, 
compensatórios, estruturados segundo ações estratégico-racionais, 
pautadas pela lógica de mercado. Um ponto em comum: todos falam em 
nome da cidadania. [...] O novo associativismo do terceiro setor tem 
estabelecido relações contraditórias com o ‘antigo’ associativismo advindo 
dos movimentos sociais populares (na maioria urbanos) dos anos 70 e 80. 

 

A identificação das entidades ligadas ao Terceiro Setor tem seguido 

metodologias baseadas em critérios de classificações internacionais, com o objetivo 

de comparar dados obtidos no Brasil com os existentes em outros países. A 

orientação seguida pelo Brasil e em mais de 180 países ligados à ONU 

(Organização das Nações Unidas) tem sido a de utilizar o Manual sobre as 

Instituições sem Fins Lucrativos no Sistema de Contas Nacionais51, que traz cinco 

critérios para definir entidade pertencente ao Terceiro Setor: (I) privadas, (II) sem fins 

lucrativos, (III) institucionalizadas, (IV) autoadministradas e (V) voluntárias. 

Diante disso, surgiram no Brasil dois estudos relevantes cujo objetivo é 

mensurar, dimensionar e classificar o Terceiro Setor: a) As Fundações Privadas e as 

Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil (FASFIL: 2002), cujo estudo já chegou 

ao número 20 (datado de 2012). A publicação divulgou o trabalho sobre as 

Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos, relativo ao ano de 2010. O 

estudo foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com a Associação 

Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, 

                                                 
50

 GOHN, Maria da Glória. Mídia, terceiro setor e MST: impacto sobre o futuro das cidades e do campo. 

Petrópolis: Vozes, 2000, p.60-74. 
51

 MANUAL sobre organizações não lucrativas no sistema de contas nacionais. Johns Hopkins University, 
United Nations Statistics Division. Tradução e revisão: Georgiana Esteves e Ofélia Lopes, p.1 Disponível em 

http://www.mapadoterceirosetor.org.br. Acesso em: 23 maio 2015. 

http://www.mapadoterceirosetor.org.br/
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Fundações e Empresas (GIFE)52. O outro estudo relevante ao qual nos referimos é o 

Mapa do Terceiro Setor, realizado pelo Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS) 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com apoio de outras organizações.53 

Embora ambos tenham seguido a metodologia de orientação internacional, 

apresentam alguns pontos divergentes em virtude da forma de aplicação e de 

interpretação dos cinco critérios mencionados. Um exemplo é o fato da exclusão dos 

sindicatos das FASFIL54, que por sua vez foram incluídos no MAPA.  

Uma vez que as FASFIL utilizam informações do Cadastro Central de 

Empresa (CEMPRE do IBGE), são excluídas do universo das organizações “sem 

fins lucrativos” que integram o Terceiro Setor, as entidades relacionadas abaixo.  

Rodrigo Mendes Pereira elenca os motivos para essa decisão55: 

 

(a) Cooperativas, previamente excluídas, por terem um objetivo de caráter 
econômico, visando à partilha dos resultados aos membros cooperados. 
Observe-se, ainda, que elas estão classificadas no CEMPRE como 
“Entidades Empresariais” (código de natureza jurídica iniciada por 2); 
(b) Entidades de Mediação e Arbitragem, que são essencialmente de cunho 
mercantil. 
(c) Caixas Escolares e Similares, cemitérios, cartórios, conselhos, 
consórcios, e fundos municipais, que são reguladas pelo governo. 
(d) Partidos políticos, sindicatos e entidades do sistema “S”, que são 
gerenciadas e financiadas a partir de um arcabouço jurídico específico, não 
sendo, portanto, facultada livremente a qualquer organização o 
desempenho dessas atividades. 
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 INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE (2012). As fundações privadas e associações sem fins 
lucrativos no Brasil 2010. Estudos e Pesquisas Informação Econômica, número 20, 2012. 
53

 “Sobre o Mapa do Terceiro Setor” e “Metodologia”. Ambos constam do site MAPA DO TERCEIRO SETOR, do 
Centro de Estudos do Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas (CETS – FGV). Disponível em: 
www.mapa.org.br. Acesso em: 23 maio 2015. 
54 

Com o objetivo de construção de estatísticas comparáveis internacionalmente, optou-se por seguir adotando 
como referência para definição das Fasfil a metodologia do Handbook on non-profit institutions in the system 
of national accounts, elaborado pela Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas – ONU, em 

conjunto com a Universidade John Hopkins, em 2002. Nesse sentido, foram consideradas Fasfil as organizações 
existentes no Cempre como entidades sem fins lucrativos (código de natureza jurídica iniciado por 3) e que se 
enquadrem, simultaneamente, nos cinco seguintes critérios: (a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho 
de Estado; (b) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais excedentes entre os 
proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira de existência a geração de lucros – podendo 
até gerá-los, desde que aplicados nas atividades fins; (c) institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas; (d) 
autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades; e (e) voluntárias, na medida em que podem 
ser constituídas livremente por qualquer grupo de pessoas, isto é, a atividade de associação ou de fundação da 
entidade é livremente decidida pelos sócios ou fundadores. No caso brasileiro, esses critérios correspondem a 
três figuras jurídicas no novo Código Civil: associações, fundações e organizações religiosas. As associações, de 
acordo com o art.53 do novo Código regido pela Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002, constituem-se pela 
união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. As fundações são criadas por um instituidor, 
mediante escritura pública ou testamento, a partir de uma dotação especial de bens livres, especificando o fim a 
que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. As organizações religiosas foram 
consideradas como uma terceira categoria através da Lei nº10.825, de 22 de dezembro de 2003, que 
estabeleceu como pessoa jurídica de direito privado estas organizações, que anteriormente se enquadravam na 
figura de associações. (INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE (2012). As fundações privadas e 
associações sem fins lucrativos no Brasil 2010. Estudos e Pesquisas Informação Econômica, número 20, 2012, 
p.13).  
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Para evitar uma compreensão equivocada, elucida-se que as entidades 
excluídas citadas no item “d” acima – partidos políticos, sindicatos e 
entidades do sistema “S” – não deixam de ser entidades sem fins lucrativos. 
Deixam, sim, de integrar o Terceiro Setor, e isto levando em conta o critério 
adotado. 

 

Os critérios das FASFIL são válidos, mas não têm qualquer cunho jurídico-

legal determinante para aplicar imunidade tributária. Entende-se como um trabalho 

de extrema importância sociológica e estatística. Para esta pesquisa, o trabalho 

interessa na medida em que orienta e pontua todos os tipos associativos sem fins 

lucrativos existentes no sistema constitucional brasileiro. Importante destacar que os 

critérios internacionais seguidos pelas FASFIL vão ao encontro das três figuras 

jurídicas previstas no Código Civil de 2002: as associações, as fundações e as 

organizações religiosas. Já a Constituição Federal de 1988 apresenta outros vários 

critérios de interesse às pessoas jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos. Entre 

eles, a determinação da liberdade de associação para fins lícitos (art.5º, XVII)56, 

inclusive a liberdade de associação sindical e profissional (art.8º)57, e, ainda, a 

liberdade de crença e de exercício de cultos religiosos (art.5º, VI)58, identificando e 

denominando a forma específica das organizações sem fins lucrativos, conforme 

pontua Rodrigo Mendes Pereira59:  

 
(a) Associações (art.5º, XVIII e XIX)

60
. 

(b) Fundações: públicas (art.37, XIX)
61

 e privadas (art.150, VI, “c”)
62

. 
(c) Sindicatos (art.8º, I a VIII

63
, e art.150, VI, “c”). 

                                                 
56

 Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar; [...]  
57

 Art.8º É livre a associação profissional ou sindical, [...] 
58

 Art.5° – [...] VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; [...]  
59
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 Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; XIX – as associações 
só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, 
no primeiro caso, o trânsito em julgado; [...]  
61 

Art.37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: [...] XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada 
a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação; [...] 
62

 Art.150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI – instituir impostos sobre: [...] b) templos de qualquer culto; c) 
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei; [...] 
63

 Art.8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I – a lei não poderá exigir autorização 
do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
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(d) Partidos Políticos (art.17
64

 e art.150, VI, “c”). 
(e) Cultos Religiosos e Igrejas (art.19, I,

65
 e art.150, VI, “b”). 

(f) Serviço Social Autônomo (art.240,
66

 e art.62 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias

67
). 

(g) Cooperativas (art.5º, XVIII
68

, e art.174, §2º
69

). 

 

Rodrigo Mendes Pereira70 identificou ainda, no Código Civil de 2002, as 

espécies de pessoas jurídicas sem fins lucrativos ou econômicos, esclarecendo que 

as “sociedades” são pessoas jurídicas de direito privado com fins econômicos ou 

lucrativos (arts.4471 e 98172), assim como as “cooperativas” são “sociedades 

                                                                                                                                                         
interferência e a intervenção na organização sindical; II – é vedada a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um 
Município; III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas; IV – a assembléia geral fixará a contribuição que, em se 
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 
representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei; V – ninguém será 
obrigado a filiar–se ou a manter-se filiado a sindicato; VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho; VII – o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 
sindicais; VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de 
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se 
cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de 
sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. 
64

 Art.17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados 
os seguintes preceitos: Regulamento I – caráter nacional; II – proibição de recebimento de recursos financeiros 
de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; III – prestação de contas à Justiça Eleitoral; IV 
– funcionamento parlamentar de acordo com a lei. §1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir 
sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, 
distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. §2º Os 
partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no 
Tribunal Superior Eleitoral. §3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito 
ao rádio e à televisão, na forma da lei. §4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização 
paramilitar.  
65 

Art.19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – estabelecer cultos religiosos 
ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;  
66 

Art.240. Ficam ressalvadas do disposto no art.195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores 
sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical. 
67

 Art.62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos moldes da legislação relativa ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 
(SENAC), sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área. 
68

 Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; [...] 
69

 Art.174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. [...] §2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. [...] 
70
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 Art.44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – as associações; II – as sociedades; III – as fundações; IV – 
as organizações religiosas. (Incluído pela Lei nº10.825, de 22.12.2003); V – os partidos políticos. (Incluído pela 
Lei nº10.825, de 22.12.2003); VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei 
nº12.441, de 2011) (Vigência). §1º São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento 
das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos 
constitutivos e necessários ao seu funcionamento. (Incluído pela Lei nº10.825, de 22.12.2003) §2º As 
disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II 
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cooperativas” (arts.1093 a 1.09673). Identifica e caracteriza como “sem fins lucrativos 

ou econômicos” cada uma delas, seguindo a seguinte orientação: 

 
(a) Associações (arts.44

74
 e 53

75
): União de pessoas que se organizam para 

fins não econômicos. 
(b) Fundações (arts.44 e 62

76
): Dotação especial de bens livres destinado 

ao fim especificado pelo instituidor, que poderá, inclusive, declarar a 
maneira que a fundação será administrada. A fundação apenas poderá 
constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. 
(c) Organizações Religiosas (art.44, §1º): Liberdade de criação, 
organização, estruturação interna e o funcionamento, sendo vedado ao 
poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos 
e necessários ao seu funcionamento. 
(d) Partidos Políticos (art.44, §3º): São organizados e funcionarão conforme 
o disposto em lei específica. 

 

Traçadas as classificações conforme a orientação internacional adotada 

pelas FASFIL e MAPA e de acordo com o enquadramento do Código Civil de 2002 e 

da Constituição Federal de 1988, as espécies que interessam a este trabalho estão 

no elenco do art.150, VI, “b” e “c” da Carta Magna, respectivamente: os templos de 

qualquer culto, os partidos políticos e suas fundações e as entidades sindicais dos 

trabalhadores; estas não integram o Terceiro Setor, conforme os critérios 

                                                                                                                                                         
da Parte Especial deste Código. (Incluído pela Lei nº10.825, de 22.12.2003) §3º Os partidos políticos serão 
organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica.  
72

 Art.981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens 
ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. Parágrafo único. A 
atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. 
73

 Art.1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo, ressalvada a legislação 
especial. Art.1.094. São características da sociedade cooperativa: I – variabilidade, ou dispensa do capital social; 
II – concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de 
número máximo; III – limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio poderá tomar; IV – 
intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança; V – quorum, 
para a assembléia geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no 
capital social representado; VI – direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a 
sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação; VII – distribuição dos resultados, proporcionalmente 
ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital 
realizado; VIII – indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da 
sociedade. Art.1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. § 
1º É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e 
pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas 
operações. §2º É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente 
pelas obrigações sociais. Art.1.096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade 
simples, resguardadas as características estabelecidas no art.1.094. 
74

 Art.44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – as associações; II – as sociedades; III – as fundações; IV – 
as organizações religiosas; V – os partidos políticos; VI – as empresas individuais de responsabilidade limitada. 
§1º São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, 
sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao 
seu funcionamento. §2º As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às 
sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código. §3º Os partidos políticos serão 
organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica.  
75

 Art.53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. 
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 
76

 Art.62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de 
bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo 
único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. 
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mencionados. Enquanto isso, as instituições de educação e as entidades de 

assistência social são e devem fazer parte do Terceiro Setor, por atenderem aos 

critérios da doutrina e das classificações aqui apresentadas.  
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5  IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 
 

5.1 Definições da imunidade tributária 
 

Historicamente, a imunidade tributária surgiu como um privilégio concedido 

aos nobres, ao clero e às castas superiores, todas eximidas do pagamento de 

tributos, o que foi deixado ao encargo árduo das classes menos privilegiadas. 

Ao longo da história, a imunidade tributária foi vista como um instituto 

odioso, pois privilegiava poucos em detrimento de outros, em total desrespeito aos 

princípios do liberalismo, como a isonomia a capacidade contributiva.  

A imunidade tributária foi abordada pelo ordenamento jurídico brasileiro 

desde a primeira Constituição outorgada na primeira fase do Império do Brasil até a 

Constituição Federal de 1988. 

Os doutrinadores apresentam definições sobre a imunidade tributária, todas 

com o conceito de trazer a desoneração de suportar uma obrigação, no caso, o 

pagamento de um tributo.  

Para Pontes de Miranda, imunidade é um direito fundamental que assim 

pode ser definido: "a limitação constitucional à competência de editar regras de 

imposição."77 

Roque Antonio Carrazza78, não muito diferente, define imunidade tributária 

como uma norma constitucional, demonstrando ainda uma relevante preocupação 

quanto à competência tributária:  

 
A imunidade tributária é um fenômeno de natureza constitucional. As 
normas constitucionais que, direta nota de ou indiretamente, tratam do 
assunto fixam, por assim dizer, a incompetência das entidades tributantes 
para onerar, com exações, certas pessoas, seja em função de sua natureza 
jurídica, seja porque coligadas a determinados fatos, bens ou situações. 
Encerram limitações, postas na própria Constituição Federal, à ação estatal 
de criar tributos. 

 

Aliomar Baleeiro79 entende que a imunidade tributária é "uma exclusão da 

competência de tributar, proveniente da Constituição." 

Já José Artur de Lima Gonçalves80 entende que é  
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 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.806-807. 
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A categoria denominada pela doutrina como imunidade não passa de uma 
explicitação normativa de certas delimitações de competência tributária 
impositiva. Ao dizê-lo, já fica pressuposto que se trata de uma categoria 
constitucional; é fenômeno resultante de autuação de normas e preceitos 
constitucionais. 

 

O fenômeno da imunidade tributária não passa de uma delimitação da 

competência tributária impositiva. No trabalho elaborado por José Artur Lima 

Gonçalves – ao citar Herbert Hart81 diante das circunstâncias da delimitação de 

competência legislativa, da qual impõe o que se denomina "incompetência jurídica" 

ou "ausência de poder" – pontua os limites do poder legislativo: 

 

Una constitución que efectivamente limita las potestades legislativas de la 
suprema legislatura del sistema no lo hace (o, en todo caso, no es necesario 
qque lo haga) imponiendo a aquélla el deber de no intentar legislar d ciertas 
maneras; en lugar d ello establece incopetencias juridicas. "Limites" no 
significa aquí la presencia de un deber sino la ausencia de potestad 
juridica." (p.86) E, mais adiante arremata: "en primer lugar, las limitaciones 
jurídicas a la autoridad legislativa no consisten en deberes impuestos al 
legislador de obedecer a algún legislador superior, sino en incompetencias 
establecidas en reglas que lo habilitan para legisla." (p.87). 

 

Compreendida a condição da norma imunizante, como mero limite da 

competência tributária impositiva, importante saber as classificações que interessam 

a este trabalho quanto às imunidades afetas às entidades previstas no art.150, VI, 

"b" e "c" da Constituição Federal de 1988. 

 

5.2 Imunidade de eficácia plena e imunidade de eficácia contida 
 

Na doutrina existem várias classificações para as imunidades tributárias, 

algumas de grande utilidade e outras, menos relevantes. Todavia, nesta dissertação, 

a imunidade está dividida em dois grandes grupos: o primeiro, relativo à alínea "b"; o 

segundo, à alínea "c" do art.150, VI da Constituição Federal de 1988. 

Desta feita, a classificação entre imunidade de eficácia plena e imunidade de 

eficácia contida desperta maior interesse. Essa classificação considera a 

possibilidade de contenção da eficácia da norma constitucional imunizante. 

                                                                                                                                                         
80

 GONÇALVES, José Artur Lima. Imunidade tributária do livro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). 
Imunidade tributária do livro eletrônico. São Paulo: Editora Ltda. (IOB Informações Objetivas), 1998, p.123.  
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 GONÇALVES, José Artur Lima. Imunidade tributária do livro. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). 
Imunidade tributária do livro eletrônico. São Paulo: Editora Ltda. (IOB Informações Objetivas), 1998, p.123.  
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A doutrina também classifica as imunidades em objetivas, subjetivas e 

mistas. As objetivas referem-se às coisas (art.150, VI, “d”, da Constituição Federal 

de 1988)82, as subjetivas, às pessoas (art.150, VI, “a” e “c”, da Constituição Federal 

de 1988)83, e as mistas preveem na mesma imunidade, a conjunção da pessoa e do 

objeto. 

Também considera a classificação da imunidade recíproca (art.150, VI, "a", 

§2° e §3° da Constituição Federal de 1988)84, que veda a instituição de impostos 

incidentes sobre o patrimônio, a renda, ou serviços dos integrantes da Federação 

(União, Estado, Distrito Federal e Municípios), e o §2º, que amplia a imunidade às 

autarquias e fundações, constituídas e mantidas pelo Poder Público. Existem outras 

classificações menos relevantes a este estudo como as imunidades gerais e 

especiais, ontológicas e políticas e as imunidades implícitas e explícitas. 

Todavia, conforme o interesse desta pesquisa, se o caso for de imunidade 

de eficácia plena, a sua aplicabilidade é imediata e direta, ou seja, a imunidade é 

incondicionada. Não depende de qualquer outro comando para produzir seus 

efeitos. É o caso da imunidade contida na alínea "b", do art.150, VI da Constituição 

Federal de 198885, que trata dos templos de qualquer culto. Não traz o dispositivo 

constitucional qualquer exigência que possa condicionar a ordem da norma 

imunizante. 

Já para o segundo bloco em estudo, consoante a alínea "c" do art.150, VI da 

Constituição Federal de 1988 – hipótese da imunidade das instituições de educação 

e de assistência social sem fins lucrativos – para haver o gozo da imunidade 

tributária, necessário o atendimento à Lei Complementar. Ou seja, a imunidade 

tributária encontra resistência condicionada, uma vez que demanda a intervenção do 

legislador infraconstitucional, no caso, como posicionamento nesta pesquisa, a lei 

                                                 
82

 Art.150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...]   VI - instituir impostos sobre:[...]  d) livros, jornais, periódicos e o papel 
destinado a sua impressão. [...]   
83

 Art.150, VI, a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; [...] c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; [...]   
84

 Art.150, VI, a), [...] § 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes. § 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não 
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas 
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de 
preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto 
relativamente ao bem imóvel. [...]   
85

 Art.150, VI, [...]  b) templos de qualquer culto; [...]  
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complementar é a constante no art.14 do Código Tributário Nacional86, cujo discurso 

será apresentado mais adiante.  
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 Art.14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos 
pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 
capazes de assegurar sua exatidão. §1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 
9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2º Os serviços a que se refere a alínea 
c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das 
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. 
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6 AS IMUNIDADES DOS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO 
 

6.1 Histórico 
 

Historicamente a Igreja no Brasil, à época do Império (1822 a 1889), tinha 

como oficial apenas a religião Católica Apostólica Romana. As demais eram 

toleradas, mas a proteção do Imperador era dada somente à Católica. A imunidade 

tributária, em virtude dessa união entre os dois entes, era natural. 

Com a proclamação da República em 1889 ocorreu a separação entre a 

Igreja e o Estado. Todavia, em virtude da imunidade já existente, prosseguiu essa 

condição em decorrência natural, mantida até a contemporaneidade.   

Na Constituição de 1891, em seu art.11, §2º,87 vedava-se qualquer tipo de 

cobrança de tributos, cujo artigo foi transcrito na Constituição de 1934 (art.17, II) e 

na Constituição de 1937, em seu art.32, “b”. 

Os templos de qualquer culto passaram a ser imunes na Constituição de 

1946, em seu art.31, V, “b”,88 o que foi mantido nas demais Constituições 

subsequentes (1967, art.20, III, “b”; 1969, art.19, III, “b”), culminando no aclaramento 

trazido pela Constituição Federal de 1988 (seu art.150, VI, §4º), que compreendeu a 

imunidade ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados às suas finalidades 

essenciais.89 

 

6.2 Natureza das imunidades dos templos de qualquer culto 
 

Os templos de qualquer culto são imunes à tributação por meio de impostos, 

diante do art.150, VI, “b”, §4°, da Constituição Federal de 198890. 

A imunidade atribuída aos templos de qualquer culto representa a extensão 

do direito fundamental à liberdade de consciência de crença, consagrado no art.5º, 

VI, VII e VIII, da Constituição Federal.91 

                                                 
87 Art. 11. E' vedado aos Estados, como á União: [...] 2º Estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exercicio de 
cultos religiosos; [...] 
88

 Art. 31.  À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado: [...] V - lançar impôsto sôbre: [...] 
b) templos de qualquer culto bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de assistência 
social, desde que as suas rendas sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos, fins; [...] 
89

 Art.150, VI, §4º – As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, 
a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
90

 Art.150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: VI – instituir impostos sobre: [...] b) templos de qualquer culto; [...] §4º – As 
vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, 
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
91

 Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
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A essência desses dispositivos é garantir a todos a religiosidade, a 

divulgação do seu pensamento e os ideais religiosos sem qualquer restrição.  

Roque Antonio Carrazza92 entende que o direito de todos à manifestação 

religiosa contém dimensões ligadas ao pensamento do indivíduo: 

 

A liberdade religiosa, uma das manifestações dos direitos humanos em 
sociedade, têm três dimensões: individual, social e política. Com efeito, 
abrange (I) o direito de ter convicções sobre assuntos espirituais (dimensão 
individual), (II) o direito de manifestá-las livremente (dimensão social) e (III) 
o direito à objeção de consciência (dimensão política). 

 

Em razão disso, no Brasil, é proibido qualquer tipo de discriminação à crença 

religiosa, seja pelo direito à convicção, seja pelo direito de manifestação, seja pelo 

direito à objeção de consciência. Este último concede ao indivíduo, em nome das 

suas convicções, subtrair obrigações que lhe sejam contrárias às suas crenças 

espirituais, como por exemplo, negar-se a prestar serviço militar, desde que 

substituída por prestação alternativa fixada em lei (art.5º, VIII, da Constituição 

Federal de 1988). 

Conforme o art.18, da Declaração Universal dos Direitos Humanos93 da qual 

o Brasil é signatário, a imunidade constitucional deve ser encarada como cláusula 

pétrea, não podendo ser alterada nem mesmo por Emenda Constitucional. Eis a 

importância atribuída pela Constituição Federal de 1988 aos templos, estendendo a 

imunidade não somente ao local físico destinado ao culto, como também à entidade 

mantenedora do templo, ou seja, à pessoa jurídica, detentora de direitos e 

obrigações perante o Estado, no caso, a Igreja. 

Em virtude do texto constitucional mencionar “templos de qualquer culto”,  

surge a primeira polêmica: se se trata de imunidade de natureza objetiva ou 

subjetiva. 

                                                                                                                                                         
propriedade, nos termos seguintes: [...] VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva; VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-
se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; [...] 
92

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.844.  
93

 Art.18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião; este direito inclui a liberdade 
de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 
pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 
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Uma vez que os templos, por si só considerados, não possuem patrimônio, 

renda ou serviços, mas evidentemente as pessoas jurídicas que os mantém, 

entende-se que a natureza da imunidade é subjetiva, alcançando a figura da Igreja.  

Conforme os ensinamentos de Regina Helena Costa94:  

 

[...] por ocasião do exame da imunidade recíproca –, a imunidade de caráter 
subjetivo é sempre balizada por parâmetros objetivos. No caso, além dos já 
analisados conceitos de patrimônio, renda e serviços, há parâmetros 
específicos: o templo e o culto, bem como a noção de finalidades 
essenciais. 

 

Vale frisar que a Igreja, pessoa jurídica regularmente constituída, mantém 

como finalidade essencial suas atividades religiosas com o objetivo único de atingir 

seus fins sociais através de suas receitas. Necessita, portanto, manter o patrimônio, 

obter renda e exercer seus serviços plenamente, sem qualquer tributação (art.150, 

§4º, da CF), não sendo do interesse do Estado participar dessas atividades. Diante 

dessa sistemática, conclui-se que o Estado brasileiro é laico. Portanto, é 

constitucionalmente proibido ao Estado criar ou manter qualquer tipo de culto ou 

subvencioná-lo (art.19, I, da Constituição Federal).95 

Se a tributação, que é o ato de se levar dinheiro aos cofres públicos, 

pudesse ser equiparada como forma do Estado participar indiretamente das 

atividades da iniciativa privada, a própria condição laica do Estado brasileiro 

determinada no art.19, I, da Constituição Federal de 1988, excluiria a participação do 

Estado das atividades religiosas voltadas ao patrimônio, renda e serviços, 

impossibilitando-o, dessa maneira, de promover a tributação.  

Para Aliomar Baleeiro96,  

 
o templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edifício, onde se 
celebra a cerimônia pública, mas também a dependência acaso contígua, o 
convento, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa ou 
residência oficial do pároco ou pastor, pertencente à comunidade religiosa, 
desde que não empregados para fins econômicos. 

 

Dessa forma, a imunidade tributária referente aos templos dos cultos 

religiosos deve estar relacionada com os imóveis necessários ao exercício de suas 
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 COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias, teoria e análise da jurisprudência do STF. 2.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2006, p.157.  
95

 Art.19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – estabelecer cultos religiosos 
ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 
96

 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p.88.  
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finalidades essenciais, não somente os imóveis ligados à realização das cerimônias 

e liturgias, mas também aqueles relacionados diretamente a essas atividades, como 

os seminários, os conventos, as sacristias e a residência oficial dos ministros 

religiosos, etc. Todavia, apesar da análise ampliada de Aliomar Baleeiro acerca do 

comando constitucional, entendemos que ainda é restritiva àqueles imóveis 

relacionados diretamente às atividades da igreja. Entendemos que a imunidade 

tributária deva ser ampliada irrestritamente para a aplicação a todos sues imóveis, 

pois o patrimônio da igreja é o conjunto de bens, mesmo aqueles que forem 

utilizados para rederem alugueres, os quais ao final de um ciclo temporal, terão suas 

receitas voltadas à utilização nas atividades essenciais da igreja. 

Vale frisar que a expressão “templos de qualquer culto” deve ter uma 

interpretação abrangente, no sentido de serem as igrejas, tomadas sob suas várias 

formas organizacionais, ao passo que se deve ter o cuidado, quanto à definição de 

“templos de qualquer culto”, para não interpretá-lo sob a forma de “adoração” como 

a um time de futebol, um cantor de rock ou um herói nacional; devem ser 

considerados os critérios que possam definir “culto”.  

 
6.3 Critérios para definição de “culto” 

 

Não seria possível ter uma igreja ateísta, ou com adoração ao fascismo ou 

nazismo. A noção de culto não está definida na Constituição Federal de 1988, mas 

nem por isto deve depender de critérios discricionários do legislador ou da 

fiscalização.  

É certo que o termo “culto” serve para designar um conjunto de 

manifestações ou ritos religiosos da igreja, podendo ser entendido como confissão 

religiosa. Enquadram-se nessa definição a Igreja Católica, as Protestantes, as 

Congregacionistas, Judaicas, Mulçumanas e todas aquelas que buscam o culto de 

forma organizada. 

O entendimento de culto para Roque Antonio Carrazza97 é no sentido de que   

 
para que se reconheça a existência de uma confissão religiosa, é preciso 
sejam identificáveis pelo menos quatro requisitos; a saber: a) uma crença 
comum num ser supremo transcendente; b) alguns atos de culto 
disciplinando a relação dos fiéis, que devem ser em número significativo, 
com o ser supremo e transcendente, em que creem; c) uma organização 
jurídica, por mínima que seja, indicando a designação da entidade, seu 
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 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.864.  
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regime de funcionamento e seus órgãos representativos (ministério 
sacerdotal, pastoral ou hierárquico); e d) certa estabilidade, isto é, vontade 
de perdurar no tempo. 

 

Diante disso, a confissão religiosa é a organização da igreja na forma de 

uma estrutura orgânica hierarquizada, cujo objetivo seja agrupar um considerável 

número de pessoas, que comungam das mesmas crenças transcendentais, ou 

tenham fé em um ser superior ou divindade.  

 

6.4 A exploração comercial da Igreja 
 

 

A exploração comercial da Igreja é outro ponto polêmico que pode gerar 

dúvidas. Conforme entendimento já explanado acerca do significado do termo 

“templo de qualquer culto”, entende-se que a imunidade está atrelada a tudo que se 

relacionar com o culto. Historicamente o comércio de produtos, gerador de receitas 

atípicas aos objetivos sociais das igrejas, há muito tempo ocorria como uma forma 

de implementar os ganhos dos templos de qualquer culto na busca da sua 

autossuficiência.  No século XIX, em Portugal, na região de Aveiro, o doce regional, 

tradicional da pastelaria aveirense, teve sua fórmula e método de produção 

conhecidos. O doce era originalmente feito por freiras dos vários conventos – 

dominicanas, franciscanas e carmelitas da região – que utilizavam a clara de ovo 

para engomar os hábitos e, para não desperdiçar as gemas, utilizavam-nas na 

fabricação de doces. A produção de doces, pães e até de cervejas – como é o caso 

das cervejas produzidas desde o século XVII, com autorização da Ordem Trapista, 

sob a supervisão de seus monges – é comercializada em todo mundo, inclusive no 

Brasil, como forma de se obter receitas extras.  

Do comércio de doces, pães e cervejas, as igrejas atualmente se 

transformaram em grandes empresas que adquirem canais de televisão, redes de 

rádio, fazendas, restaurantes e praticam todo e qualquer tipo de comércio com 

produtos religiosos ou não, além de “empresariar” padres e pastores que viraram hits 

de sucesso divulgando canções religiosas e participando de shows pelo país. Além 

disso, produzem filmes e comerciais, tudo para angariar mais fiéis e difundir suas 

convicções religiosas.  

Não é de se espantar que estas atividades possam gerar dúvidas quanto à 

imunidade concedida pela Constituição Federal de 1988 em seu art.150, VI, “b”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Convento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franciscano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmelitas
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O fácil entendimento acerca da imunidade diz respeito àquelas receitas 

ligadas diretamente ao culto, decorrente da prática religiosa, compreendendo as 

doações dos fiéis como o dízimo, o serviço de casamento, o batizado e as missas 

praticadas pela Igreja Católica, como por exemplo, dentro do templo. Nestes casos, 

não pairam dúvidas pelo fato dos serviços estarem diretamente relacionados ao 

culto. 

No caso das atividades não estarem diretamente relacionadas à finalidade 

essencial dos templos, “implicará obrigação tributária no caso de manterem 

supermercados, cobrarem pelo estacionamento de veículos, pelo ingresso em 

cinemas ou pela venda de caixões funerários”. Esse é o entendimento de José 

Eduardo Soares de Melo98, para quem as “festas e recepções realizadas nos salões 

das igrejas, sem cunho eminentemente religioso e mediante cobrança de valores, 

bem como o serviço de buffet, sujeitam-se ao ISS.” 

 No passado, Roque Antonio Carrazza também entendeu que essas não 

seriam finalidades de qualquer culto – e, portanto, estariam fora do abrigo da 

imunidade. No entanto, argumentava que o comércio realizado nos prédios da 

entidade religiosa receberia a guarida constitucional da imunidade 

 
quanto aos livros religiosos (bíblias, livros de doutrinas, missas, biografias 
de santos etc), aos catecismos, às estampas sagradas, às revistas de 
formação cristã, aos 'santinhos', que costumam ser comercializados no 
interior dos templos, contam com o benefício da imunidade tributária, só que 
agora em função do disposto no art.150, VI, 'd', da Constituição Federal de 
1988.

99
 

 

Na obra de Regina Helena Costa100, é citado também o posicionamento de 

Marco Aurélio Greco, que observa: 

 

enquanto o art.14 do Código Tributário Nacional contém regras dizendo 
para onde os recursos e disponibilidades da entidade devem ir, o §4° do 
art.150 da Constituição Federal de 1988 preocupa-se com “de onde as 
rendas vêm”. Assim, assevera que, para fins de aplicação do dispositivo 
constitucional, não importa sua aplicação (no país, na finalidade essencial 
etc.), mas, sim, é preciso identificar se eles foram gerados por atividades 
ligadas às suas finalidades essenciais. Conclui, então, que se uma renda 
veio de atividade não relacionada com as finalidades essenciais da entidade 
não haverá imunidade, ainda que venha ser aplicada segundo as exigências 
do Código Tributário Nacional.  
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 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8.ed. São Paulo: Dialética, 2008, p.163-164. 
99

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.859.  
100

 COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias, teoria e análise da jurisprudência do STF. 2.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2006, p.159.  
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Apesar de os argumentos impressionarem, deve ser considerada a 

conjugação da renda obtida com a sua aplicação. Se a obtenção da renda for 

aplicada em atividades essenciais para a sobrevivência da igreja, conclui-se que 

estará satisfeita a vontade constitucional. 

Sobre obter e aplicar receitas, Regina Helena Costa101 entende que existem 

duas hipóteses quanto à prática atípica da Igreja:  

 

a) se a entidade religiosa pratica atividades atípicas aos seus objetivos 
sociais, porém os aplica em atividades essenciais para a sua sobrevivência 
ligadas ao culto, deve se usufruir da imunidade;  
b) se a entidade religiosa pratica atividades atípicas aos seus objetivos 
sociais, porém, não encontra meios para demonstrar que foram aplicados 
nas finalidades essenciais relacionadas aos seus objetivos sociais, não 
deve usufruir da imunidade. 

 

Curioso o fato de que a segunda hipótese poderia causar equívocos em sua 

interpretação quando analisada sob o aspecto temporal. Se a receita auferida em 

um estacionamento fosse redirecionada para se obter um novo estacionamento ou 

pagar os empregados que lá trabalham, a entidade religiosa não poderia usufruir a 

imunidade? Mas, se ao final de um, dois ou três anos toda a receita fosse 

direcionada de volta para o culto, então a imunidade seria aplicada?  

A segunda hipótese, proposta por Regina Helena da Costa, pode gerar esta 

distorção em virtude do critério temporal. Acredita-se que, ao final, toda a receita 

será em benefício do culto, podendo a igreja se fortalecer investindo em 

estacionamentos, em rádios ou redes de televisão, em restaurante, mas ao final, 

independentemente do aspecto temporal, o culto será privilegiado com a riqueza 

gerada nessas atividades. 

A perda da imunidade deve estar intrinsecamente ligada às receitas das 

entidades religiosas caso sejam usufruídas por seus dirigentes, pois, acima de tudo, 

as igrejas são entidades sem fins lucrativos, não devem distribuir seus lucros 

(superávit), sob pena de descaracterizar suas atividades essenciais ligadas aos 

objetivos sociais, e, consequentemente, perder a imunidade. 

Felizmente, Roque Antonio Carrazza102 alterou seu posicionamento quanto 

às receitas provenientes das atividades atípicas, as quais não seriam da finalidade 

                                                 
101

 COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias, teoria e análise da jurisprudência do STF. 2.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2006, p.160.  
102

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.857-860. 
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do culto – e, portanto, estariam fora do abrigo da imunidade. Assim, abriu-se espaço 

para aceitar a imunidade das entidades religiosas quando as receitas forem obtidas 

por meio de atividades atípicas:  

 
Depois, se as próprias pessoas políticas, sem perda de status, remuneram-
se pelos serviços que prestam, obtendo, assim os meios econômicos que 
lhes permitem alcançar os fins que a Constituição lhes aponta, mutatis 
mutandis, o mesmo podem fazer as Igrejas, sem que se lhe afaste a 
imunidade tributária.  
As rendas destas últimas, desde que aproveitadas em suas finalidades 
essenciais (religiosas), podem perfeitamente provir de serviços 
remunerados, que escaparão à incidência do ISS; de aluguéis de imóveis e 
de doações em dinheiro, que refugirão ao IRPJ; de venda de objetos 
sacros, que não serão alcançadas pelo ICMS; e assim por diante. [...] 
De fato, não faria o menor sentido que os cultos tivessem recebido da 
ordem jurídica tamanha proteção e as Igrejas, que afinal os viabilizam, 
vissem onerados com impostos os meios financeiros que os possibilitam.  
Relembramos que o que caracteriza o ânimo de lucro não é a mera 
obtenção de rendas (qualquer que seja sua origem), mas sua obtenção com 
o fito de reparti-las. Dito de outro modo – mais técnico, o lucro objetivo (a 
obtenção de rendas) não alui a imunidade tributaria em pauta; o que a 
afasta, sim, é o lucro subjetivo (a atribuição das rendas entre os dirigentes 
da Igreja), que – este, sim – tipifica ânimo de lucro. 

 

As colocações de Roque Antonio Carrazza se coadunam perfeitamente com 

o entendimento deste trabalho, entendendo-se assim que é corrigida a distorção 

apresentada por Helena Regina Costa quanto ao aspecto temporal. Foca-se, dessa 

forma, no direcionamento da receita das atividades atípicas às atividades essenciais 

da Igreja e sendo mandatório a não distribuição de lucro aos seus dirigentes (lucro 

subjetivo) sob pena de perda da imunidade. 

 

6.5 Dos bens imóveis da Igreja  
 

6.5.1 Imóvel rural da Igreja  
 

Considerando o tratamento atribuído à imunidade no art.150, VI, §4°, acerca 

do patrimônio, da renda e dos serviços relacionados às finalidades essenciais das 

entidades religiosas, o imóvel rural da Igreja, por vocação constitucional, deve 

usufruir da imunidade tributária na sua plenitude.  

Assim, quanto ao imóvel rural, pode-se abrir a polêmica acerca do 

direcionamento das receitas e do reinvestimento na sua manutenção, caso não 

esteja relacionado diretamente com as finalidades essenciais ao culto. 

É mais simples de se concluir pela imunidade nos casos em que a Igreja 

regularmente constituída desenvolve suas atividades essenciais ao culto no imóvel 
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rural, como por exemplo, a formação de religiosos. Todavia, por se tratar de uma 

propriedade rural, lá poderão ser desenvolvidos empreendimentos hortifrutigranjeiros 

ou agropastoris. 

Na visão de Roque Antonio Carrazza103, as atividades do imóvel rural 

somente podem usufruir da imunidade “desde que, no entanto, a produção se 

destine ao consumo interno, e não ao comércio.” 

Todavia, o entendimento neste trabalho quanto às receitas e bens 

provenientes da propriedade rural, é no sentido de permitir que a Igreja pratique a 

venda de seus produtos hortifrutigranjeiros ou agropastoris para pessoas alheias às 

suas atividades religiosas. Esta atividade de comércio seria atípica, mas conforme o 

raciocínio seguido até aqui, plenamente passível da imunidade, uma vez que o que 

contará para que a receita retorne um dia a fazer parte do patrimônio ligado às 

atividades essenciais da igreja, é o aspecto temporal. 

 

6.5.2 Imóveis e bens em geral da Igreja  
 

Na mesma esteira do imóvel rural, Aires Fernandino Barreto104 aponta:  

 
[...] se essas entidades têm imóveis, não se espera que eles fiquem ociosos. 
Se elas possuem terrenos, é altamente desejável que o explorem, direta ou 
indiretamente, como estacionamentos ou qualquer outra forma. Se são 
titulares de prédios, é bom que os aluguem, desde que fortaleçam suas 
finanças. Se têm maquinaria e pessoal especializado, que invistam em 
editoras ou que prestem serviços de variada ordem. Suas finalidades são 
constitucionalmente queridas. E só são realizáveis com recursos 
financeiros. E esses recursos financeiros não existiriam se as entidades não 
alugassem, não prestassem serviços, não auferissem rendas [...]

  

 

Perfazendo-se o entendimento de que as receitas atípicas, no tempo 

necessário, voltarão a servir o bem maior que é o culto, cujos alugueres serão 

aplicados às atividades essenciais da entidade religiosa, a imunidade deverá 

imperar.  

Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao 

voto do Relator Ministro Ricardo Lewandowski (ANEXO I), em que mesmo o imóvel 

alugado para terceiros, deverá ser aplicada a imunidade tributária para se afastar o 

IPTU: 

 

                                                 
103

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.852.  
104

 BARRETO, Aires Fernandino. Curso de direito tributário municipal. São Paulo: Saraiva, 2009, p.63.  
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Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL 
DESTINADO À RESIDÊNCIA DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO 
ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES 
QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. 
AGRAVO IMPROVIDO. I – Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, 
Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a 
imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição impede a incidência 
de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a 
terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em 
prol das atividades essenciais da entidade. II – Se a circunstância de a 
entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem 
qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada 
justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser 
destinado à residência dos seus ministros religiosos. III – Agravo regimental 
improvido. 
(ARE 694453 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 
DIVULG 09-08-2013 PUBLIC 12-08-2013)  

 

Diferentemente são os casos em que a igreja aluga imóveis de terceiros que 

não são de sua propriedade para praticar o seu culto, ou seja, quando o imóvel 

pertence a outra pessoa que não está albergada pela imunidade, não tem a igreja 

legitimidade para discutir na justiça a imunidade, uma vez que o IPTU é de 

responsabilidade do proprietário. Este é o entendimento do Relator Desembargador 

Paulo Dimas Mascaretti da 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo: 

 

AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – IPTU – Município de São Paulo –  Locação 
de imóvel para servir de templo religioso –  Pretensão voltada ao 
reconhecimento de imunidade e isenção – Hipóteses, contudo, não 
caracterizadas –  Sob o ponto de vista constitucional (CF, art. 150, VI, "b"), a 
conclusão é de que a Igreja deve arcar com o IPTU previsto no contrato de 
locação, pois, na qualidade de locatária, não faz jus à imunidade tributária 
sobre imóvel que não é de sua propriedade – Quanto à isenção, decisivo é 
saber que na data do fato gerador não havia no imóvel locado qualquer 
atividade religiosa, sendo a instalação posterior irrelevante para 
caracterização do direito –  Inteligência do art. 7º, da Lei n. 13.250/01 –  
Sentença de improcedência que merece subsistir –  Recurso improvido. 
(Relator(a): Paulo Dimas Mascaretti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 
2ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo; Data do julgamento: 28/05/2015; Data de registro: 
28/05/2015) 

 

No caminho inverso, quanto ao entendimento desta pesquisa, foi a decisão 

proferida de recurso de apelação da Universal do Reino de Deus em face da 

prefeitura de Itapecerica da Serra, no voto do Relator Marino Neto da 14ª Câmara de 

Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que noventa e 

quatro imóveis ao todo, pertencentes à Igreja, por estarem vagos, foram-lhes 
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lançados os IPTU's, cujo entendimento foi no sentido de que os imóveis tributados 

não se prestam ao cumprimento das finalidades essenciais: 

 

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA – Imóveis de 
propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus – Art.150, §4°, da CF – 
Necessária comprovação de que as áreas sobre as quais incide a cobrança 
se destinam às finalidades essenciais da entidade. Recurso não provido.  
[...] No caso dos autos, a apelante reúne condições a autorizar a pretendida 
imunidade, mas verifica-se que os imóveis, noventa e quatro ao todo, sobre 
os quais foram lançados os IPTU's, não são edificados, conforme 
documentos de fls. 33 a 317. 
Ora, através dessa afirmação, constata-se que os imóveis tributados não se 
prestam ao cumprimento das finalidades essenciais da apelante, uma vez 
que terrenos sem construção - vagos e não beneficiam, acrescentam ou 
colaboram com a sua atuação estatutária, e, ainda, a apelante não provou a 
destinação desses imóveis. [...] 
(Relator(a): Marino Neto; Comarca: Itapecerica da Serra; Órgão julgador: 
14ª Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 
Data do julgamento: 24/02/2011; Data de registro: 04/05/2011; Outros 
números: 991020836105) 

 

Entendemos que é totalmente equivocada a decisão acima proferida pelo 

Tribunal de Justiça de São Paulo. A imunidade deve ser plena às igrejas. O fato dos 

imóveis se encontrarem vagos sob o argumento do Relator Marino Neto de que 

terrenos sem construção não se beneficiam, foge ao entendimento sistemático da 

norma constitucional imunizadora. Conforme defendido neste trabalho, certamente 

em um determinado espaço de tempo serão construídas edificações nos imóveis ou 

até mesmo, tais propriedades poderão ser vendidas, cujas receitas reverter-se-ão à 

utilização da igreja para as atividades essenciais. 

 Caso também importante que deve ser abrangido pela imunidade tributária 

é dos cemitérios, que, se constituídos sob a administração e propriedade de 

entidade de cunho religioso, aplicável será a imunidade do art.150, VI, "b" da 

Constituição Federal de 1988 (ANEXO II): 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ARTIGO 150, VI, "B", CB/88. 
CEMITÉRIO. EXTENSÃO DE ENTIDADE DE CUNHO RELIGIOSO. 1. Os 
cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso 
estão abrangidos pela garantia contemplada no artigo 150 da Constituição 
do Brasil. Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. 2. A 
imunidade aos tributos de que gozam os templos de qualquer culto é 
projetada a partir da interpretação da totalidade que o texto da Constituição 
é, sobretudo do disposto nos artigos 5º, VI, 19, I e 150, VI, "b". 3. As áreas 
da incidência e da imunidade tributária são antípodas. Recurso 
extraordinário provido. 
(RE 578562, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 
21/05/2008, DJe-172 DIVULG 11-09-2008 PUBLIC 12-09-2008 EMENT 
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VOL-02332-05 PP-01070 RTJ VOL-00206-02 PP-00906 LEXSTF v. 30, n. 
358, 2008, p. 334-340)  

 

Na atualidade, a igreja tem o mundo ao seu dispor para crescer, angariar 

mais fiéis e difundir seus ideais religiosos. Se conquistou suas receitas por meio da 

iniciativa privada, não há objeções na legislação atual que a penalize com a perda 

da imunidade. A norma exonerativa é ampla, plena e de aplicação imediata. Assim, a 

cautela que a igreja deva ter está voltada à proibição da divisão do lucro com seus 

dirigentes, para não fugir dos seus objetivos sociais, enquanto entidade religiosa e 

sem fins lucrativos. Por sua vez, a distribuição do lucro com os dirigentes deve gerar 

a perda imediata da imunidade. 

 

6.6 Da participação em sociedade com fins lucrativos  
 

Quanto à participação da igreja em empreendimentos ou sociedade da 

iniciativa privada, com fins lucrativos, sob a égide de um registro com objetivos 

totalmente diferentes ao culto, foge aos fundamentos constitucionais da imunidade 

tributária que alberga as entidades sem fins lucrativos. Todavia, depois dessas 

empresas recolherem os tributos de estilo, da prestação onerosa de serviços, do 

comércio etc., as receitas provenientes da atividade poderão ser encaminhas às 

entidades religiosas. 

A possibilidade de a igreja participar de atividades juntamente com a 

iniciativa privada, na condição de sócia ou qualquer outra forma associativa, não a 

desqualifica como entidade imune perante a Constituição Federal. Tal possibilidade 

existe, uma vez que não há norma que a proíba. 

Diferentemente é o caso da entidade religiosa, caso queira se associar ao 

Poder Público. Nesta hipótese, a associação não é possível em detrimento do 

disposto no art.19, I, da Constituição Federal de 1988.105 

 

6.7 Aplicação das receitas no exterior em detrimento das aplicações no 
território nacional 
 

As entidades religiosas, desde que preencham suas finalidades essenciais, 

não precisam cumprir outros requisitos para continuar se beneficiando da imunidade 

                                                 
105

 Art.19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – estabelecer cultos religiosos 
ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; 
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prevista no art.150, VI, “b”, da Constituição Federal de 1988. Estão livres do 

pagamento do Imposto de Renda (IR) se aplicarem seus recursos no exterior a fim 

de propagar e disseminar, para todo o mundo, seus ideais espirituais. 

 Diferentemente das entidades da alínea “c”, do art.150, VI, da Constituição 

Federal de 1988, como por exemplo, as instituições de educação e filantropia, que 

devem obrigatoriamente aplicar suas receitas em território nacional, sob pena de 

perda da imunidade conforme o art.14, II, do Código Tributário Nacional106. 

 

6.8 Instituições sem fins lucrativos ligadas à Igreja  
 

Da mesma forma que as entidades religiosas participam como sócias ou 

através de qualquer forma associativa das sociedades da iniciativa privada, naquele 

negócio deverão seguir as regras lá determinadas pela legislação brasileira quanto à 

tributação vigente, ou seja, pagar os tributos relativos à atividade com fins lucrativos. 

Os lucros, por sua vez, poderão chegar aos cofres da entidade religiosa, que dali em 

diante deverão ser aplicados em suas atividades essenciais. 

Não diferentemente será o caso envolvendo a entidade religiosa que 

pretender constituir outras entidades com objetivos diferentes daqueles religiosos 

constantes no art.150, VI, “b”, da Constituição Federal, ou seja, não religiosos. Neste 

caso, se forem entidades ligadas à assistência social ou à filantropia, como 

entidades de educação, saúde ou assistencial, deverão seguir o dispositivo da 

alínea “c” e não o da alínea “b”. O mesmo princípio deverá ser seguido no caso das 

entidades ligadas às áreas da cultura, ecológica, recreativa ou científica, como 

exemplo, das quais não se beneficiam da imunidade, e, sim, das isenções dispostas 

na lei infraconstitucional.  

Contudo, o posicionamento de Roque Antonio Carrazza107 revela a 

necessidade de a entidade religiosa obedecer a dois limites:  

 
Há, porém, dois limites para isso; a saber: 1) é necessário que as 
instituições assistenciais ou educacionais sem fins lucrativos tenham 
objetivos consentâneos com os princípios religiosos da Igreja que as 
instituiu ou as mantém; e 2) não pode haver qualquer tipo de distribuição de 
patrimônio ou de recursos, ainda que a título de gratificações, dividendos ou 
participações, aos dirigentes das Igrejas instituidoras ou mantenedoras.  

                                                 
106

 Art.14, II – [...] aplicarem integralmente, no País, o seus recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; [...] 
107

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.852.  
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Implementados esses dois requisitos, a Igreja continuará a fruir 
normalmente da imunidade do art.150, VI, “b”, da CF, porquanto, ainda que 
por interposta pessoa (a instituição educacional ou assistencial sem fins 
lucrativos, por ela patrocinada) continuará a atender às suas “finalidades 
essenciais”. 

 

Todavia, o entendimento deste trabalho não se coaduna com a possibilidade 

da entidade religiosa atuar por pessoa interposta. O que deve ficar claro neste ponto 

é que a entidade assistencial ou filantrópica não deverá sofrer a aplicação da alínea 

“b”, mas da alínea “c”, do art.150, VI, da Constituição Federal 1988, pois, uma vez 

alterado o seu objetivo primordial, qual seja, o culto, será o caso de se obedecer às 

regulamentações da Lei Complementar exigidas no dispositivo constitucional, no 

caso o Código Tributário Nacional. 

Por exemplo, se a entidade assistencial tiver o interesse de remeter dinheiro 

para o exterior não poderá fazê-lo, pois conforme o art.14 do Código Tributário 

Nacional, as receitas provenientes das entidades sem fins lucrativos, do art.150, VI, 

“c”, devem ser reaplicados em território nacional. 

A remessa de dinheiro para o exterior poderia ser resolvida se os valores 

passassem pela entidade religiosa? Entende-se que não, pois o superávit de uma 

entidade deve lá permanecer para ser reinvestido em seus objetivos sociais, a não 

ser que através de um projeto de cooperação ou parceria entre as entidades 

pudesse gerar uma justificativa plausível. O assunto pode gerar polêmicas, mas a 

norma exonerativa das entidades assistenciais ou filantrópicas sem fins lucrativos é 

de longe restritiva, em comparação às entidades religiosas, ou até mesmo em 

comparação às sociedades com fins lucrativos da iniciativa privada.  

 

6.9 Da Repercussão Geral no RE nº630.790/SP – entidade de assistência 
social que desenvolve atividade filantrópica à luz de preceitos 
religiosos 
 

O Supremo Tribunal Federal, em 21 de outubro de 2010, proferiu decisão 

pela existência de Repercussão Geral em precedente acerca da matéria de 

aplicabilidade da imunidade tributária ao imposto de importação de entidade de 

assistência social que desenvolve atividade filantrópica sob o manto de preceitos 

religiosos. 
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A Repercussão Geral foi proferida nos autos do Recurso Extraordinário 

n°630.790/SP108 (ANEXO III) conforme ementa abaixo: 

 

Repercussão Geral no RE 630790 RG/SP – SÃO PAULO 
Relator (a):  Min. JOAQUIM BARBOSA 
RECTE: ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA DE BÍBLIAS E TRATADOS 
RECDO.(A/S): UNIÃO 
Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
IMUNIDADE. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATIVIDADE FILANTRÓPICA 
EXECUTADA À LUZ DE PRECEITOS RELIGIOSOS. CARACTERIZAÇÃO 
COMO ATIVIDADE ASSISTENCIAL. APLICABILIDADE AO IMPOSTO 
SOBRE IMPORTAÇÃO.  
ARTS.5º, LIV E LV (DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA IGNORADOS PELA EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DO 
QUADRO), 19, II (VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE POR 
DESRESPEITO À FÉ PÚBLICA GOZADA PELOS CERTIFICADOS 
FILANTRÓPICOS CONCEDIDOS), 150, VI, C E 203 (CONCEITO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL) DA CONSTITUIÇÃO. 
1. Há repercussão geral da discussão acerca da caracterização de atividade 
filantrópica executada à luz de preceitos religiosos (ensino, caridade e 
divulgação dogmática) como assistência social, nos termos dos arts.194 e 
203 da Constituição.  
2. Igualmente, há repercussão geral da discussão sobre a aplicabilidade da 
imunidade tributária ao Imposto de Importação, na medida em que o tributo 
não grava literalmente patrimônio, renda ou o resultado de serviços das 
entidades candidatas ao benefício. 
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da 
questão constitucional suscitada. Ministro Joaquim Barbosa Relator.  

 

A matéria tratada na Repercussão Geral mencionada não é pacificada na 

doutrina, tão pouco na jurisprudência, o que acaba por colocar as entidades 

beneficiárias da imunidade do art.150, VI, "c" da Constituição Federal de 1988 em 

situação frágil e carentes de segurança jurídica. 

A imunidade é um instituto que coloca a administração pública na condição 

de não arrecadação de recursos, o que faz com que as esferas municipal, estadual e 

federal anseiem em legislar sobre o assunto, provocando barreiras para a fruição da 

imunidade em total desacordo com os preceitos constitucionais.  

Diante das inconstitucionalidades provocadas pelos entes federativos, o 

Supremo Tribunal Federal entendeu por bem considerar a Repercussão Geral 

visando conter as distorções apontadas ou pelo menos discuti-las entre os ministros. 

Quanto à incidência do Imposto de Importação em operação de importação 

ligada à entidade de assistência social que desenvolve atividade filantrópica à luz de 

preceitos religiosos, o legislador infraconstitucional não deve restringir direitos 

                                                 
108

 BRASIL. RE 630790 RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa. julgado em: 21-10-2010, DJe-072 Divulg.14-04-2011 
Public 15-04-2011 Ement Vol-02504-01 PP-00193, RT v.100, n.908, 2011, p.484-491.  
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consagrados pela Constituição. Cabe à Lei Complementar estabelecer as regras a 

serem seguidas pelas entidades com o objetivo de usufruírem plenamente da 

imunidade. Nesta pesquisa entende-se que, se atendidos aos requisitos do art.14 do 

Código Tributário Nacional109, as entidades relacionadas no elenco da alínea "c" do 

art.150, VI, da Constituição Federal estarão aptas a gozar da imunidade 

concedida110. 

Diante das distorções existentes nos julgados dos tribunais, fica o alerta 

quanto aos questionamentos suscitados pelo Ministro Joaquim Barbosa, conforme 

trechos do acórdão transcrito:  

 

a) saber-se se o exercício de atividades de ensino e de caridade à luz de 
preceitos religiosos é compatível com a ideia constitucional de assistência 
social ou, por outro lado, esta deve sempre ser laica para gozar do 
benefício; 
b) Saber-se se a imunidade tributária abarca o Imposto sobre Importação, 
em razão de o tributo não ser calculado propriamente sobre o patrimônio, 
renda ou resultado de serviços da parte. 
Por outro lado, a recorrida faz um alerta pertinente, cujo alcance deve ser 
ponderado por esta Corte: o risco de utilização do benefício em vantagem 
exclusiva de interesses patrimoniais privados, em detrimento do equilíbrio 
concorrencial e de livre iniciativa (idéia próxima ao enventual abuso – que 
não pode ser pressuposto, mas deve ser provado – das corporation soles 
ou one man corporations dos Direitos Anglicano e Norte-Americano). 
Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral das 
matérias constitucionais debatidas [...] 

 

A Repercussão Geral do RE n°630.790/SP será um divisor de águas para as 

entidades de assistência social que desenvolvem atividade filantrópica à luz de 

preceitos religiosos, como também a todas aquelas do Terceiro Setor, uma vez que 

não haverá apenas repercussão no tema central do recurso (Imposto de 
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 Art.14. O dispositivo na alínea IV do art.9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título; II – aplicarem integralmente, no País, o seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III 
– manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão. 
110

 A Receita Federal através de seu site traz as condições que entende ser necessárias para que as entidades 
do art.150, VI, "b" e "c" da Constituição Federal Brasileira de 1988 possam gozar da imunidade. Para o gozo da 
imunidade, as instituições citadas em "b" e "c" estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 1– não 
remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; 2– aplicar integralmente no país seus 
recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais; 3 – manter escrituração completa 
de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; 1 – 
conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer 
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 2 – apresentar, anualmente, a DIPJ, 
em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 3 – assegurar a destinação de seu 
patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, 
cisão ou de extinção da pessoa jurídica, ou a órgão público; 4 – não distribuírem qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 5 – outros requisitos, estabelecidos em lei específica, 
relacionados com o funcionamento das entidades citadas. (Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br. 
Acesso em: 31 maio 2015). 
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Importação), mas também em inúmeros impostos que incidam diretamente sobre o 

patrimônio, a renda ou os serviços prestados. 

A questão de fundo levantada pelo Ministro Joaquim Barbosa quanto às 

finalidades essenciais das entidades deve ser analisada com muito critério, pois em 

que pese estender a imunidade para toda e qualquer receita – com a única ressalva 

de que a entidade a aplique em seus objetivos sociais – encontraria obstáculo 

perante o princípio da livre iniciativa.  

Todavia, o entendimento neste trabalho é o de verificar – quanto à aplicação 

do princípio da livre iniciativa para aqueles casos em que a entidade estiver 

desvirtuando as suas finalidades e mantendo preponderantemente atividades 

atípicas – se há simulação ou abuso de forma pela entidade que visa obter 

vantagem em detrimento à livre iniciativa, o que não se coaduna com o benefício da 

imunidade. 

Quanto ao fato de a imunidade tributária abarcar o Imposto sobre 

Importação, em razão de o tributo não ser calculado propriamente sobre o 

patrimônio, renda ou resultado de serviços da parte, o entendimento neste trabalho, 

é no sentido de que a imunidade prevista no art.150, VI, "c" da Constituição Federal 

de 1988 é extensível aos impostos que não incidam diretamente sobre o patrimônio, 

renda e serviços, uma vez que é o conjunto dos bens das entidades que formará o 

patrimônio, devendo, todavia, as entidades provar que são investidos ou utilizados 

nas finalidades essenciais. 

 No que se refere ao exercício de atividades à luz de preceitos religiosos, 

caso a atuação da entidade se restrinja a um determinado grupo, como a um grupo 

religioso, basta que as suas atividades essenciais restrinjam-se à assistência social 

em um percentual preponderante para não infringir o princípio da livre iniciativa.  

Grande parte da doutrina e da jurisprudência entende que (I) não sendo a 

atividade fim da entidade, não há que se falar em imunidade, ou (II) caso não seja 

preponderante a atividade de assistência social da entidade, em atividade 

concorrente à iniciativa privada, esse tipo de atividade deva ser tributada e as 

atuações assistenciais pinçadas e não tributadas ao manto da imunidade.  

Em parte, nesta pesquisa, contraria-se estes posicionamentos. Não há que 

se falar em "meia imunidade", ou seja, a doutrina e a jurisprudência de forma geral 

entendem que, se a atividade é de concorrência à iniciativa privada, tributa-se; caso 

seja de assistência social, então o tributo não incidirá. O "medidor" de infração ao 
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princípio ligado à iniciativa privada é algo extramanete subjetivo nesses casos. 

Haverá muita distorção na aplicação da norma e a insegurança jurídica estará 

sempre presente nas atividades das entidades assistenciais ligadas à iniciativa 

privada. A imunidade deve ser plena no caso de qualquer atividade, sejam elas nos 

casos das igrejas ou das entidades contempladas pela imunidade, quando atendidos 

aos requisitos da Lei Complementar. 

Conforme dito, o aspecto temporal fará com que as receitas provenientes 

das atividades das entidades imunes retornem um dia para o seu caixa em 

atendimento aos objetivos sociais eleitos pela entidade no momento de sua criação. 

Se a fazenda de uma igreja, de uma entidade de assistência social ou do setor da 

educação criar gado para o comércio, e, do resultado da venda desse gado, comprar 

mais gado, sem retornar o valor da venda para os seus objetivos sociais naquele 

momento, não significa que um dia, uma nova venda não poderá fazer o dinheiro 

retornar às atividades essenciais da entidade. Sim, poderá. Tudo será uma questão 

de tempo.  

Somente no caso da entidade ter sido constituída para fins religiosos, de 

assistência social, educação ou outro cuja atividade preponderante não seja aquela 

essencial ou esteja eivada de ilicitude111, então a imunidade deverá ser afastada 

completamente. Como por exemplo, uma entidade de assistência social que tenha 

por atividade preponderante ou exclusiva, a venda de pães e doces. Visivelmente 

está-se diante de um abuso da forma, em total desenquadramento aos objetivos 

para os quais a entidade foi criada. Nesse caso, será aplicável o princípio da livre 

iniciativa, devendo ser afastada a imunidade da entidade, que não foi constituída 

para atender sua atividade fim, mas para o comércio.  

Importante ressaltar que o fato de a entidade não ter fins lucrativos, não 

significa que deva necessariamente buscar uma finalidade pública, conforme 

observa Alexandre Ciconello: 
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 O site da Receita Federal do Brasil traz as situações as quais entende para o desenquadramento da 

imunidade, bem como da isenção: Desenquadramento da imunidade ou da isenção sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na lei – a Secretaria da Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade ou da isenção 
relativamente aos anos-calendário em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma, houver 
contribuído para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da legislação tributária, especialmente no 
caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, 
ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais. Considera-se, 
também, infração a dispositivo da legislação tributária o pagamento, pela instituição imune, em favor de seus 
associados ou dirigentes, ou, ainda, em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela 
associada por qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de cálculo do 
imposto sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido. À suspensão do gozo da imunidade ou da 
isenção aplica-se o disposto no art.32 da Lei nº9.430, de 1996. (Disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br. Acesso em: 31 maio 2015).  

http://www.receita.fazenda.gov.br./
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[...] as entidades sem fins lucrativos, não necessariamente objetivam uma 
finalidade pública. Podem ser constituídas para realizar objetivos de 
natureza particular, de benefício exclusivo de seus associados, ou de uma 
coletividade muito restrita, as associações comerciais, as diversas 
associações de interesse mútuo, clubes recreativos, por exemplo, tem uma 
atuação voltada exclusivamente para o benefício de seus associados.

112
 

 

Dessa forma, o que se pode notar é que o caminho para que as entidades 

do elenco do art.150, IV, "b" e "c" da Constituição Federal de 1988 tenham pleno 

acesso à imunidade é atender aos objetivos para os quais foram constituídas sem 

distorcer suas finalidades essenciais. Uma vez atendidos os requisitos da Lei 

Complementar, no caso das entidades da alínea "c", então a imunidade deverá ser 

plena.  
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 CICONELLO, Alexandre. O conceito legal de público no terceiro setor. In: (Org.) SZAZI, Eduardo. Terceiro 
Setor: temas polêmicos 1. São Paulo: Petrópolis, 2004, p.47.  
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7  AS IMUNIDADES DOS PARTIDOS POLÍTICOS E SUAS FUNDAÇÕES, DAS 
ENTIDADES SINDICAIS DOS TRABALHADORES E DAS INSTITUIÇÕES 
DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

7.1 Atendimento à lei complementar para regulação da imunidade – 
Natureza das receitas próprias das entidades do elenco da alínea "c" do 
art.150, VI e seu §4° da Constituição Federal de 1988 
 

O art.150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, trata da imunidade com 

atendimento aos requisitos da lei:  

 
Art.150, VI, “c”: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei; 

 

A lei mencionada no dispositivo constitucional só pode ser complementar, 

justamente porque irá regular imunidades tributárias, “limitações ao poder 

constitucional ao poder de tributar”, cuja fundamentação se encontra no teor do 

art.146, II, da Constituição Federal de 1988113.  

José Eduardo Soares de Melo114 trata do assunto, demonstrando a 

importância da aplicação da lei complementar no regramento da imunidade:  

 

É perceptível a justificativa para considerar-se a exclusividade da lei 
complementar no regramento da imunidade, uma vez que, constituindo a 
competência matéria estritamente constitucional, é lógico que a exclusão de 
competência – como se configura a imunidade – só pode ser veiculada por 
norma (lei complementar), que tenha de ser considerada pelas pessoas 
políticas. 

 

Interessantes são as observações de Marcelo Ricardo Escobar quanto à 

aplicação da Lei Complementar para regular as limitações constitucionais ao poder 

de tributar dos entes políticos: 

 

O debate reveste-se de seriedade tamanha, posto que a lei complementar 
possui manejo mais complexo e abrange matérias específicas, se 
comparada com a lei ordinária. 
Sem contar que, se restar definido que a matéria pode ser objeto de lei 
ordinária, o caos tributário estará instalado, pois os mais de 5.550 
municípios brasileiros passarão a legislar sobre qual a abrangência da 
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 Art.146. Cabe à lei complementar: [...] II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
114

 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8.ed. São Paulo: Dialética, 2008, p.165.  
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imunidade em questão, bem como sobre os requisitos para que as 
entidades do "terceiro setor" possam dela gozar.  

 

A competência da Lei Complementar no sistema constitucional vigente 

encontra divergências tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Existem duas 

correntes acerca da análise da lei complementar: a dicotômica e a tricotômica. O 

art.146 e incisos da Constituição Federal de 1988 elenca três funções distintas, 

conforme apresentadas abaixo: 

 

Art.146. Cabe à lei complementar: 
I –  dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
II –  regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III –  estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
a)  definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
b)  obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c)  adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas. 
d)  definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art.155, II, das 
contribuições previstas no art.195, I e §§12 e 13, e da contribuição a que se 
refere o art.239. 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também 
poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que: 
I –  será opcional para o contribuinte; 
II –  poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas 
por Estado; 
III –  o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela 
de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, 
vedada qualquer retenção ou condicionamento; 
IV –  a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 
pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 

 

Pela simples leitura do artigo extrai-se que são três as funções da lei 

complementar, o que aparentemente revela que a matéria poderia ter uma solução 

simples, o que não é verdade. Robson Maia Lins115 salienta que já no texto 

constitucional de 1967 duas correntes antagonizaram entendimentos. Para a 

corrente tricotômica ou tradicional – conforme previsto no texto vigente – a Lei 

complementar tinha competência para (I) tratar das normas gerais em matéria de 

Direito Tributário, (II) regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e (III) 

                                                 
115

 LINS, Robson Maia. Controle de constitucionalidade da norma tributária – decadência e prescrição. São 

Paulo: Quartier Latin, 2005, p.95-96. 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_155_.shtm#inc_II_
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_195_.shtm#inc_I_
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_195_.shtm#par_12_
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_195_.shtm#par_13_
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_239_.shtm
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_146_.shtm#inc_III_ali_d_
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dispor sobre conflito de competência entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios. 

Mais adiante, Robson Maia Lins116, em nota, diz que 

 
a corrente tricotômica foi adotada por Aliomar Baleeiro (Limitações 
constitucionais ao poder de tributar cit., p.106); Fábio Fanucchi (Curso de 
direito tributário brasileiro, 1976, v.1, p.40). Atualmente caminham no 
mesmo sentido, Sacha Calmon Navarro Coelho (Curso de direito tributário 
brasileiro, 1999, p.103); Eurico de Santi (Decadência e prescrição no direito 
tributário, 2002, p.90); Aires Fernandino Barreto e Paulo Ayres Barreto (op. 
cit. p.23).  

 

Já a corrente dicotômica encontrava fundamento no princípio do sistema 

federativo e da autonomia dos municípios, baseando-se no §1° do art.18 da 

Constituição Federal de 1967, que tinha como única finalidade veicular normas 

gerais de direito tributário que possuíam duas funções: (I) dispor sobre conflitos de 

competências entre entes federados e (II) regular as limitações constitucionais à 

tributação. 

A discussão sobre as duas correntes foi objeto de análise pelo Supremo 

Tribunal Federal em 2005, quando ao proferir seu voto no RE 361.829/RJ117, o 

Ministro Carlos Velloso citou as lições de Gilberto Ulhoa Canto: 

 

Dizer-se que a lei complementar afetava a autonomia dos Estados e 
Municípios, e por isso serem elas inconstitucionais, não é correto, pois a sua 
criação e o âmbito de sua competência estão expressos na mesma 
Constituição que assegurava a autonomia, que assim é restringida na sua 
própria origem. Por outro lado, as suas normas inibem também a autonomia 
legislativa da própria União, na medida em que leis federais sobre tributos 
do poder central escapam à necessidade de se submeterem ao que as leis 
complementares prescrevem, dentro dos limites que lhe são próprios. 
Acresce que a lei complementar é elaborada pelo Congresso Nacional, em 
cujos quadros a União não tem condição alguma de influir, pois os 
Senadores representam os Estados e os Deputados os colégios eleitorais 
dos Estados e dos Municípios. ("Lei Complementar Tributária", em "Caderno 
de pesquisas Tributárias", coordenação de Ives Gandra Martins, São Paulo, 
v. 15, p. 02.03). 

 

Verifica-se, dessa forma, que não obstante os fortes argumentos em defesa 

da corrente dicotômica, prevaleceu a interpretação que conduziu à preponderância 

da corrente tricotômica. Evidencia-se que o fato não causa prejuízo ao princípio 

federativo, posicionando-se a Constituição Federal de 1988 como determinante para 
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 LINS, Robson Maia. Controle de constitucionalidade da norma tributária – decadência e prescrição. São 

Paulo: Quartier Latin, 2005, p.95-96.   
117

 BRASIL. RE 361829, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado em: 03-03-2005, publicado em: DJ 22/03/2005, p.0075 
RDDT n.117, 2005, p.195-199.  
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encerrar o debate ao estabelecer a tríplice competência da lei complementar em seu 

art.146. 

 Feitas estas colocações, certo é que o Código Tributário Nacional, quando 

promulgada a Constituição Federal de 1988, trouxe o art.14, recepcionado na forma 

de lei complementar por ter sido promulgado antes de 1988. Abaixo, os requisitos 

apresentados pela norma para que a entidade possa usufruir da imunidade:  

 

Art.14. O dispositivo na alínea IV do art.9º é subordinado à observância dos 
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, 
a qualquer título; 
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos 
seus objetivos institucionais; 
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
§1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no §1º do artigo 9º, 
a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.  
§2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são 
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais 
das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos 
ou atos constitutivos.  

 

Não obstante a regulamentação existente no art.14 do Código Tributário 

Nacional para as entidades imunes e sem fins lucrativos, o legislador ordinário ainda 

ampliou o rol de obrigações às entidades dedicadas às atividades do texto 

constitucional, através do art.12, da Lei nº9.532/97, que descreve os requisitos para 

a concessão de imunidade:  

 

Art.12. Para efeito do disposto no art.150, inciso VI, alínea "c", da 
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de 
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido 
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter 
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.         
§1º Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de 
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda 
variável. 
§2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, 
estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços 
prestados;          
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento 
dos seus objetivos sociais; 
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros 
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão; 
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade 
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art150vic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art150vic


83 

 

f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou 
creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos 
empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; 
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda 
às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, 
cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; 
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o 
funcionamento das entidades a que se refere este artigo. 
§3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente 
superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, 
destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.       
§4°  A exigência a que se refere a alínea “a” do §2° não impede:        
I – a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo 
empregatício; e 
II – a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam 
remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do 
limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo 
federal.   
§5°  A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do 
§4° deverá obedecer às seguintes condições:      
I – nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 
3° (terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, 
conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata 
o caput deste artigo; e       
II – o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das 
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor 
correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo.        
§6°  O disposto nos §§4° e 5° não impede a remuneração da pessoa do 
dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo 
estatutário e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas 

de trabalho. 
 

A matéria não ficou somente no campo doutrinário, quando da publicação da 

lei ordinária, pois nada agradou às entidades beneficiadas pela imunidade, uma vez 

que, não se tratando de lei complementar, o Supremo Tribunal Federal expurgou as 

restrições da Lei Federal n°9.532, de 11.12.1997, que pretendia restringir direitos do 

âmbito da imunidade, conforme decisão da ADIn 1802-3-DF118 (ANEXO IV): 

 

Ementa [...] 
II. Imunidade tributária (CF, art.150, VI, c, e 146, II): ‘instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei’: delimitação dos âmbitos da matéria reservada, no ponto, à 
intermediação da lei complementar e da lei ordinária: análise, a partir daí, 
dos preceitos impugnados (L. 9.532/97, arts.12 e 14): cautelar parcialmente 
deferida. 
Conforme precedentes no STF (RE 93.770, Muñoz, RTJ 102/304) e na linha 
da melhor doutrina, o que a Constituição remete à lei ordinária, no tocante à 
imunidade tributária considerada, é a fixação de normas sobre a 
constituição e funcionamento da entidade educacional ou assistência imune: 
não o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, quando suscetíveis 
de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à lei complementar. 

                                                 
118

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIn 1.802-3-DF, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 27-8-88, DJU 
em: 13-2-2004, p.10. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 13 mar.2015. 

http://www.stf.jus.br/
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De fato, qualquer restrição de direitos no regramento da imunidade deverá 

ser tratada por meio de Lei Complementar. O legislador ordinário não pode restringir 

também os direitos constitucionais garantidos às entidades imunes, sob pena de 

ofensa às cláusulas pétreas. O ofício do legislador complementar deverá se restringir 

a regulamentar as regras já existentes. 

Atendidos aos requisitos legais, a entidade usufruirá da imunidade, cujos 

requisitos são aqueles do art.14 do Código Tributário Nacional.   

 

7.2  Natureza das receitas próprias das entidades do elenco da alínea "c" 
do art.150, VI e seu §4° da Constituição Federal de 1988 e a livre 
concorrência  
 

Para a definição do alcance da norma de imunidade, devem ser distinguidas 

as “receitas das atividades próprias”, das demais receitas. Através da Solução de 

Consulta nº253 de 21 de setembro de 2005, a Receita Federal do Brasil previu: 

 

Entendem-se por atividades próprias aquelas que não ultrapassam a órbita 
dos objetivos sociais das entidades sem fins lucrativos, alcançando 
especialmente as receitas tipicamente auferidas, tais como: doações, 
contribuições, inclusive a sindical e a assistencial, mensalidades e 
anuidades recebidas de profissionais inscritos, de associados, de 
mantenedores e de colaboradores, sem caráter contraprestacional direto, 
destinadas ao custeio e manutenção daquelas entidades e à execução de 
seus objetivos estatutários. (Receita Federal – Solução de consulta nº253 
de 21 de setembro de 2005).  

 

Por exclusão, as demais receitas, que não estejam diretamente relacionadas 

aos objetivos sociais da entidade, não podem ser consideradas receitas decorrentes 

de atividades próprias, nem mesmo aquelas que tenham caráter contraprestacional 

direto.  

A distinção é pertinente, uma vez que, dependendo da origem da receita, 

surgem interpretações diversas acerca da regra imunizante.  

Quanto às receitas das atividades próprias, não pairam dúvidas de que, uma 

vez preenchidos os requisitos legais, a entidade gozará da imunidade. 

Em relação às demais receitas ou acerca daquelas que tenham caráter 

contraprestacional direto, algumas correntes doutrinárias defendem a normal 

tributação da renda. Isto porque, em se tratando de atividade econômica, a distinção 

de tratamento violaria o princípio da livre iniciativa. 
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Ainda no que tange às receitas não oriundas de atividades próprias, em 

sentido diverso, há aqueles que defendem a imunidade, desde que os valores 

auferidos sejam destinados às atividades sociais da entidade.  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 1802, declarou 

inconstitucional, materialmente, o art.12º §1º da Lei nº9.532/97 (ANEXO IV), que 

autorizava a tributação da renda das receitas decorrentes de atividades alheias ao 

estatuto social (ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa 

ou variável), corroborando o entendimento no sentido de que deveria ser concedida 

a imunidade.   

Logo, ainda que possam surgir discussões acerca do assunto, há 

posicionamento favorável do Supremo Tribunal Federal quanto à imunidade das 

receitas não provenientes de atividades próprias. Importante lembrar que as receitas 

auferidas deverão ser destinadas aos objetivos sociais da entidade.  

Todavia, as receitas que não decorrem de atividades próprias, podem sofrer 

duas possíveis interpretações: (I) a primeira, no sentido de que não há imunidade, 

sob pena de afronta ao princípio da livre iniciativa; (II) e a segunda, favorável à 

concessão da imunidade, desde que a receita seja destinada aos objetivos sociais 

da entidade e atenda ao disposto no art.14, do Código Tributário Nacional.  

Ives Gandra Martins119 tem posicionamento restritivo quanto à aplicação da 

imunidade sobre as receitas ligadas às atividades privadas: 

 
A junção do princípio estatuído nos arts.73, §4°, e 150, §4°, impõe a 
exegese de que as atividades, mesmo que relacionadas indiretamente com 
aquelas essenciais das entidades imunes enunciadas nos incisos b e c do 
art.150, VI, se foram idênticas ou análogas às de outras empresas privadas 
não gozariam da proteção imunitória.  

 

O mesmo entendimento de Ives Gandra Martins – para quem não haveria 

imunidade nos casos de receitas provenientes de atividades atípicas, aquelas que 

por terem características inerentes às empresas privadas, estariam afrontando o 

princípio da livre concorrência – é compartilha por Ricardo Lobo Torres120: 

 

 

 

                                                 
119

 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil, t.I, v.6. São Paulo: Saraiva, 1999, 

p.203.  
120

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. v.3. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p.219.  
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A expressão "rendas relacionadas com as finalidades essenciais" (art.150, 
§4º, da CF) tem interpretação ampla, abrangendo os lucros ou ganhos de 
capital e os aluguéis de imóveis, desde que destinados às finalidades 
essenciais da pessoa imune. Só estariam excluídos os rendimentos das 
atividades que pudessem implicar em agressão ao princípio da livre 
concorrência. 

 

Não menos restritivo é o posicionamento de Hugo de Brito Machado121: 

 
Qual o sentido da expressão "rendas relacionadas às finalidades 
essenciais"? Respondemos que a mesma abrange todas as rendas da 
entidade imune, desde que derivadas de atividade que, pelo volume e pela 
circunstância em que é desenvolvida, não possa ser considerada de 
concorrência desleal com empresas sujeitas a tributação, e sejam 
integralmente destinadas à manutenção das atividades essenciais da 
entidade. 

 

O entendimento deste trabalho vai um pouco além, não encontra restrições 

para as atividades atípicas, que devem ser imunes mesmo quando praticadas junto 

à iniciativa privada.  

As atividades não essenciais ou ainda consideradas atípicas, que proverão 

receitas às entidades do elenco do art.150, VI, "c" da Constituição Federal de 1988, 

devem ser encaradas como receitas que, ao final de um ciclo temporal, atenderão 

aos objetivos sociais das entidades para as quais foram criadas. 

Somente em caso de abuso da forma ou qualquer distorção relacionada às 

finalidades para as quais as entidades foram criadas, estar-se-á diante do 

afrontamento à livre concorrência, devendo ser penalizada a entidade com a total 

perda da imunidade. A prática de atividades atípicas, geradora de receitas 

entendidas por boa parte da doutrina como "não próprias", retornarão ao uso para os 

fins sociais da entidade em uma mera questão de tempo. Portanto, o que se deve 

considerar é o aspecto temporal do ciclo que a receita levará até um dia atender ao 

objetivo social da entidade. A imunidade deve ser plena nesses casos. 

Se não prevalecer a imunidade, estas receitas serão tributadas 

normalmente, ou seja, dependerão do regime de tributação no qual estarão 

enquadradas, como forma de penalizar a entidade que abusou de sua forma, 

desenvolvendo atividades não essenciais preponderantes. 

Válido salientar que a concessão de imunidade não afasta a obrigação da 

entidade de cumprir as obrigações acessórias, aliás, um requisito legal para a 

concessão da imunidade.  

                                                 
121

 MACHADO, Hugo de Brito.  Disciplina legal tributária do terceiro setor. In: (Coord.) MARTINS, Ives Gandra da 
Silva. Disciplina legal tributária do terceiro setor. São Paulo: RT, 2009, p.93.  
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A imunidade atingirá, além do Imposto de Renda e da CSLL, a COFINS. 

Porém, a entidade estará sujeita ao normal recolhimento do PIS sobre a folha de 

pagamento, conforme art.13 da Medida Provisória nº1.858-6, de 29 de junho 

1999122.  

Ainda conforme o entendimento de que as receitas atípicas não devem 

sofrer a tributação, vale mencionar a manifestação do Supremo Tribunal Federal ao 

analisar a incidência do Imposto Territorial Urbano em imóveis pertencentes às 

entidades sem fins lucrativos locados para terceiros, conforme a Súmula 724 abaixo 

transcrita: 

Súmula 724 do STF: Ainda quando alugado a terceiros permanece imune 
ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo 
art.150, VI, ‘c’ da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado 
nas atividades essenciais de tais entidades. 

 

Portanto, as receitas provenientes de atividades próprias ou não da 

entidade, se tratar-se de uma entidade de educação ou de assistência social – 

como, por exemplo, a locação de salas para aulas e cursos, direitos autorais, venda 

de cursos, lanchonete e estacionamento, entre outras, inerentes às associações sem 

fins lucrativos (apenas aquelas que preencham os requisitos legais) – poderão estar 

imunes à tributação, desde que os recursos sejam destinados às finalidades sociais 

da entidade, cumprindo-se um ciclo dessas receitas, independente do tempo, pois 

um dia chegarão a ser utilizadas nas atividades essenciais da entidade.  

 

7.2.1  Impossibilidade de distribuição de lucros 
 

Misabel Derzi123 traz o seguinte raciocínio:  

 

O Código Tributário Nacional proíbe a distribuição de lucros, exatamente no 
pressuposto de que existam ou possam existir. Os lucros, o excedente da 
receita sobre os gastos, não estão proibidos. Apenas se coíbe distribuí-los 
ou tê-los como meta. Aliás, se a pobreza fosse o pressuposto da imunidade, 
inútil seria o dispositivo da Constituição Federal. 

 

                                                 
122

 Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um 
por cento, pelas seguintes entidades: I - templos de qualquer culto; II - partidos políticos; III - instituições de 
educação e de assistência social a que se refere o art. 12, da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; IV - 
instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, a que se refere o art. 15 da Lei 
nº 9.532, 1997; V - sindicatos, federações e confederações; VI - serviços sociais autônomos, criados ou 
autorizados por lei; VII - conselho de fiscalização de profissões regulamentadas; VIII - fundações de direto 
privado; e IX - condomínio de proprietários de imóveis e residenciais ou comerciais. 
123

 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro. 11.ed. atual. por Misabel Abreu Machado Derzi, Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, p.869.   
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Conforme mencionado, a imunidade das entidades descritas no rol do 

art.150, VI, “b” e “c” deve ser ampla e plena; apenas as da alínea “c” devem seguir 

os requisitos do art.14, I, do Código Tributário Nacional124 para evitar a retirada do 

benefício tributário. 

Em defesa da necessidade de interpretação ampla das imunidades 

tributárias, Ives Gandra da Silva Martins125 leciona:  

 

A imunidade é o mais relevante dos institutos desonerativos. Corresponde à 
vedação total ao poder de tributar. A imunidade cria área colocada, 
constitucionalmente, fora do alcance impositivo, por intenção do constituinte, 
área necessariamente de salvaguarda absoluta para os contribuintes nela 
hospedados. A relevância é de tal ordem que a jurisprudência tem 
entendido ser impossível a adoção de interpretação restritiva a seus 
comandos legais sendo, obrigatoriamente, a exegese de seus dispositivos 
ampla. 

 

Em suma, a imunidade das entidades somente corre risco quando, sob a 

aparência de salários, os empregados, dirigentes, administradores e gestores vêm a 

ser alvo de verdadeiras distribuições disfarçadas de lucros. 

 

7.2.2     Aplicação dos recursos no país 
 

Diante do art.14, II do Código Tributário Nacional126, as receitas recebidas 

pelas entidades sem fins lucrativos deverão ser aplicadas integralmente em território 

nacional, o que impede a remessa definitiva de divisas ao exterior ou que a entidade 

auxilie financeiramente outras congêneres no exterior (partido político, instituição 

educacional, sindicato de empregados etc.).  

As condições para remessa de recursos para fora do país podem gerar 

dúvidas, todavia, a essência deve estar no retorno desses recursos, que não devem 

permanecer no exterior. Portanto, se a entidade mantiver contrato de empréstimo 

com empresa ou entidade situada no exterior, os valores um dia deverão retornar ao 

país de origem. Isso é necessário para que o montante seja aplicado nas atividades 

essenciais da entidade em território nacional.  

                                                 
124

 Art.14. O dispositivo na alínea IV do art.9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título; [...]. 
125

 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direito empresarial. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p.298. 
126

 Art.14. O dispositivo na alínea IV do art.9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas: I [...] II – aplicarem integralmente, no País, o seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos institucionais;  
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Deve-se se ter cuidado com os juros cobrados no contrato, pois se forem 

muito elevados, em dissonância com o mercado, poderá se entender como remessa 

ilegal de recursos ao exterior, o que, além de gerar penalidades inerentes ao caso, 

poderá provocar a perda da imunidade da entidade. 

A remessa de recursos ao exterior também poderá ser feita na condição de 

investimentos, com o objetivo precípuo de aumentar o patrimônio, sem haver a 

perda da imunidade. Fazer investimentos que eventualmente levem a aplicações 

financeiras no exterior é plenamente viável, bastando que os dividendos retornem 

para reinvestimento integral nos objetivos sociais da entidade em território nacional. 

 

7.2.2.1 Bolsas de estudo no exterior 
 

Deve-se seguir o mesmo entendimento quanto ao investimento ou 

empréstimo feito para o exterior, o que significa que de alguma forma os recursos 

remetidos deverão retornar ao território nacional. 

A concessão de bolsa de estudos aos empregados não prejudicará a 

entidade quanto ao seu direito à imunidade. Apesar do dinheiro não retornar para 

ser reinvestido em território nacional, a entidade se beneficiará com o retorno do 

bolsista profissionalmente mais qualificado, agregando valor à entidade, para que 

possa atingir a essência dos seus objetivos sociais. Neste caso, o investimento feito 

ao bolsista retornará ao país não em forma de pecúnia, mas, sim, como 

conhecimento adquirido. Nada diferente da compra de uma mercadoria importada ou 

de um serviço advindo do exterior, casos que também não levam a entidade a 

perder a imunidade. 

 

7.2.3 Necessidade de escrituração  
 

Por fim, para atender integralmente às exigências para o regramento da 

imunidade, é necessária a escrituração, em livros próprios, das receitas da entidade. 

Com isto, o Fisco terá instrumentos aptos para averiguar o cumprimento dos 

requisitos da norma exonerativa. Se o requisito não for atendido, o Fisco deverá 

suspender a imunidade tributária, conforme ocorrido no caso do 1º Conselho de 

Contribuintes, em que a 3ª Câmara em matéria de imunidade tributária de instituição 

de educação optou por suspender a imunidade: 
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Suspensão de Imunidade – Instituição de Educação – A imunidade 
tributária, constitucionalmente condicionada, é a vedação à pessoa política 
ao exercício da competência impositiva, nos termos colocados na lei 
complementar. A falta de apresentação de registros contábeis ou de 
elementos e documentos irrefutáveis e suficientes a comprovarem o efetivo 
cumprimento das exigências contidas no CTN, no tocante à proibição de 
distribuir resultados aos associados ou de que todos os recursos estão 
sendo aplicados no patrimônio e cumprimento dos objetivos da entidade 
justifica e implica na suspensão do direito à fruição da imunidade. 
[...] 
Prazo de suspensão da imunidade – Tratando a lei tributária de suspensão 
de direito, a medida deverá perdurar pelo período fiscalizado e objeto de 
autuação, em que ficou comprovado o descumprimento das condições para 
a fruição da imunidade, readquirindo a entidade o respectivo direito, após 
esse prazo, desde que esteja cumprindo todas as condições da Lei 
Complementar. (Acórdão nº103-20.852 – Sessão de 19-III-2002 Imunidade 
– Instituição de Educação – Prazo de Suspensão (1º Conselho de 
Contribuintes – 3ª Câmara). 

 
Os requisitos do art.14, III, do Código Tributário Nacional127 referem-se a 

uma obrigação acessória, ou seja, um dever instrumental tributário que deve ser 

cumprido pela entidade, sob pena de, se não o for, ou se o for de maneira 

incompleta, permanecer temporariamente excluída da imunidade.  

 

7.3 O comércio e os serviços das entidades do art.150, VI, “c” da       
Constituição Federal de 1988  
 

Para fins de imunidade, os serviços prestados pelas entidades devem estar 

relacionados diretamente com os seus objetivos institucionais, conforme estipulado 

no §4º do art.150, VI, da Constituição Federal de 1988128. Estas são as conhecidas 

atividades típicas. 

Todavia, tanto os serviços como o comércio em geral das entidades 

relacionadas no art.150, VI, “c”, devem ser interpretados de forma ampla. A venda 

de mercadorias e de serviços pode ser atípica, conforme entendimento já detalhado 

neste trabalho, mas os recursos provenientes deverão ser revertidos integralmente 

para a entidade para aplicação de acordo com o art.14, I, II, III do Código Tributário 

Nacional129. 

                                                 
127

 Art.14. O dispositivo na alínea IV do art.9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas: I [...]; II [...]; III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;  
128

 Art.150, VI, §4º – As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, 
a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
129

Art.14. O dispositivo na alínea IV do art.9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título; II – aplicarem integralmente, no País, o seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III 
– manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão.  
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No entanto, Roque Antonio Carrazza130, ao tratar de atividades atípicas dos 

partidos políticos, assim se posicionou:  

 
Como, por exemplo, se um partido político abrir uma loja, vendendo, ao 
público em geral, mercadorias, deverá pagar ICMS, ainda que os lucros 
revertam em benefícios das suas atividades. Por quê? Porque a prática de 
operações mercantis não se relaciona, nem mesmo indiretamente, com as 
finalidades de um partido político. 

 

A imunidade deve ser plena e ampla, não pode sofrer restrições pelo fato de 

a entidade praticar venda de mercadorias ou oferecer serviços atípicos. A perda da 

imunidade deve ser considerada apenas e somente se não atendidos os requisitos 

do art.14, e incisos do Código Tributário Nacional, como por exemplo, se houver a 

divisão dos recursos obtidos com a venda das mercadorias entre os dirigentes do 

partido político. 

Neste estudo entende-se que não há qualquer restrição na legislação que 

impeça ao Partido Político ou outra entidade do elenco do art.150, VI, "c" da 

Constituição Federal de 1988, de abrir um restaurante ou um estacionamento, cujos 

recursos serão revertidos para os seus objetivos essenciais, sem que com isso a 

imunidade seja perdida. 

 

7.4 Imunidade dos partidos políticos e suas fundações 
 

Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, cujo objetivo 

primordial é assegurar a representatividade do povo no interesse do 

desenvolvimento da democracia.  

 Conforme preleciona Alexandre de Moraes131: 

 
Igualmente, a Constituição de 1988 prevê a imunidade tributária aos 
Partidos Políticos, para que se evite a possibilidade de nefasta utilização do 
poder de tributar do Estado com a finalidade de restrição e perseguição a 
determinadas ideologias. Trata-se de previsão corolária aos arts.1° 
parágrafo único, 14, §3°, V e 17 do texto constitucional, que consagram a 
regra da democracia representativa, além de alçar os direitos relacionados à 
criação, organização e participação em partidos políticos como espécie do 
gênero Direitos Fundamentais (capítulo V do Título II), afirmando ser livre a 
criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. 

 

                                                 
130

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.872.  
131

 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 27.ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.913. 
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A Constituição Federal de 1988 dispensou os partidos políticos de uma série 

de obrigações tributárias, concedendo-lhes benefícios e vantagens. Como exemplo, 

citamos a limitação de tributar dos entes políticos sobre os partidos políticos sobre o 

Imposto Sobre Renda (IR), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto 

Sobre Serviços (ISS), o Imposto Sobre a Transmissão “inter vivos” (ITBI), e assim 

por diante, sem se esquecer de que a imunidade também deverá ser aplicada sobre 

as atividades atípicas dos partidos políticos.  

 

7.4.1 Que é partido político – art.17 da Constituição Federal de 1988 
 

O entendimento acerca da definição de Partido Político tem guarida na 

Constituição Federal de 1988, art.17, que declara ser “livre a criação, fusão, 

incorporação e extinção de partidos políticos”, desde que resguardem a soberania 

nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da 

pessoa humana e observem os seguintes preceitos:  

 

I – caráter nacional;  
II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou 
governo estrangeiro ou de subordinação a estes;  
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;  
IV – fundamento parlamentar de acordo com a lei. 

 

Os partidos políticos são regidos por legislação própria e, uma vez 

escolhidos pelo Constituinte como beneficiários da norma exonerativa, passaram a 

se valer da imunidade, uma vez que os entes tributantes estão proibidos de criar 

impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços. 

 

7.5 As entidades sindicais dos trabalhadores 
 

Também são imunes a impostos as entidades sindicais dos trabalhadores. 

Deve-se frisar que o constituinte originário brindou apenas os trabalhadores, 

excluindo-se do benefício as entidades patronais.  

Assim como outras entidades imunes, o sindicato de empregados não pode 

ser compelido a pagar IPTU (sobre imóvel onde tem sede), IR (sobre os rendimentos 

que aufere), ISS (sobre os serviços que presta aos seus filiados) e daí por diante.  
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Todavia, há Repercussão Geral RE nº611.510/SP no Supremo Tribunal 

Federal, que será analisado e julgado, em que o sindicato busca a imunidade do 

Imposto sobre Operações Financeiras de curto prazo (IOF).  

 

7.5.1 Repercussão geral no RE n°611.510 RG/SP 
 

Será muito importante a análise do Supremo Tribunal Federal para o caso 

da aplicação da imunidade referente ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), 

de curto prazo, às entidades do art.150, VI, "c" da Constituição Federal de 1988, 

principalmente para o caso dos sindicatos, que figuram como recorrentes. Na 

oportunidade, serão tratadas questões polêmicas quanto à aplicação da imunidade 

em suposta atividade não essencial, conforme ementa e passagem do voto da 

relatora, Ministra Ellen Gracie (ANEXO V): 

  

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART.150, VI, C, DA CF. ENTIDADES 
SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IOF SOBRE 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO. EXISTÊNCIA DE 
REPERCUSSÃO GERAL. 
[...] 
Tenho que se trata de questão com repercussão geral, porquanto tem 
relevância jurídica consistente na definição do exato conteúdo da norma 
negativa de competência, além do que servirá de referência para aplicação 
não só aos sindicatos de trabalhadores – objeto de discussão neste 
processo –, mas também a todos os partidos, sindicatos e instituições de 
educação e de assistência social imunes, extrapolando, pois, os interesses 
subjetivos da causa. (RE 611510 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
julgado em 21/10/2010, DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 
EMENT VOL-02436-02 PP-00356 )  

 

A alegação da União é que o IOF incide sobre a produção e a circulação, 

portanto, não seria cabível incluí-lo sob o manto da imunidade. Aduz que para o 

sindicato usufruir da imunidade seria necessário vincular os fatos imunes às 

finalidades essenciais das entidades beneficiárias. 

 

No extraordinário interposto com alegada base na alínea "a" do permissivo 
constitucional, o recorrente articula com a ofensa ao artigo 150, inciso VI, 
alínea "c", e §4°, da Carta Política. Sustenta restringir-se a vedação à 
instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços. Nesse sentido, 
como a exação em pauta incide sobre a produção e circulação, não é 
cabível incluí-la sob o manto da imunidade. Aduz a necessária vinculação 
dos fatos imunes às finalidades essenciais das entidades beneficiárias. As 
operações financeiras não se relacionariam com a atividade essencial do 
recorrido. 
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Já o sindicato argumenta que a imunidade deva ser interpretada de forma 

ampla, incluídos os ativos financeiros no conceito de patrimônio, em virtude da 

ausência de intuito lucrativo da entidade: 

 

O recorrido, nas contrarrazões, argui, preliminarmente, a inexistência de 
afronta direta a dispositivo constitucional e de repercussão geral, haja vista 
jurisprudência pacífica deste Tribunal. No mérito, aponta a inclusão dos 
ativos financeiros no conceito de patrimônio, a ausência de intuito lucrativo e 
a obrigatoriedade de dar-se interpretação ampla à imunidade.  

 

O julgamento da Repercussão Geral RE n°611.510 RG/SP é extremamente 

relevante, pois temas como receitas atípicas e atividades essenciais serão 

analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Neste trabalho, entende-se que os 

investimentos financeiros dos sindicatos e de todas as entidades do elenco do 

art.150, VI, "c" da Constituição Federal de 1988 integram o conjunto dos bens das 

entidades que formará o patrimônio; todavia, as entidades devem provar que estes 

bens são investidos ou utilizados nas finalidades essenciais. A prova – em razão da 

proibição de se distribuir lucros na entidade – fará com que qualquer receita, em 

uma mera questão de tempo, retorne ao caixa para ser utilizada nas atividades 

essenciais. Assim, a imunidade deverá ser aplicada visando limitar o poder da União 

de tributar o IOF sobre as operações financeiras de curto prazo dos sindicatos e de 

todas as entidades contempladas pela imunidade.  

 

7.6 Federações e confederações 
 

O constituinte originário, ao tratar das entidades sindicais dos trabalhadores, 

está englobando igualmente as federações e as confederações para fins de 

imunidade, ou seja, as associações sindicais de segundo e terceiro grau.  

Para melhor compreensão, conforme o art.534132 da Consolidação das Leis 

do Trabalho – Decreto Lei nº5.452/43 (CLT) – as federações são regionais e por 

                                                 
132

 Art.534 – É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a 
maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em 
federação. (Redação dada pela Lei nº3.265, de 22.9.1957) §1º As federações serão constituídas por Estados, 
podendo a Comissão Nacional de Sindicalização, autorizar a constituição de federações interestaduais ou 
nacionais. (Redação dada pelo Decreto-lei nº8.740, de 19.1.1946, com vigência suspensa pelo Decreto-lei 
nº8.987-A, de 1946) §1º As federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio autorizar a constituições de federações interestaduais ou nacionais. §1º – Se já existir 
federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação desta 
não poderá reduzir a menos de 5 (cinco) o número de Sindicatos que àquela devam continuar filiados. (Incluído 
pela Lei nº3.265, de 22.9.1957) §2º – As federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de Federações interestaduais ou nacionais. (§1º 
renumerado pela Lei nº3.265, de 22.9.1957) §3º – É permitido a qualquer federação, para o fim de lhes 
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Estado. Já as confederações, por sua vez, são formadas pela associação de, pelo 

menos três federações, com sede na capital da República e âmbito nacional, de 

acordo com o art.535133 da CLT. 

A partir desse raciocínio, em virtude da natureza sindical dos trabalhadores, 

a imunidade alcança também as centrais sindicais, como por exemplo, a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). 

 

7.7 As instituições de educação 
 

Como já mencionado neste trabalho, as instituições de educação, bem como 

as de assistência social, integram o Terceiro Setor. 

Em face do reposicionamento do papel do Estado e do fortalecimento da 

sociedade civil organizada, assim como a existência de um Terceiro Setor, o Estado 

e as sociedades empresariais privadas, respectivamente, não raro passaram a 

incluir em seus objetivos institucionais aquilo que se convencionou chamar de 

“responsabilidade social”, conceito originário da integração da empresa junto aos 

seus fornecedores, empregados, clientes, comunidade e governo. Com isto, a 

preocupação por preservar valores trazidos pela norma às entidades sem fins 

lucrativos, ou conforme o termo utilizado no Código Civil de 2002, sem fins 

econômicos, é uma preocupação de todos quanto às garantias asseguradas pela 

Constituição Federal de 1988. 

O fortalecimento dessas entidades sem fins lucrativos depende das políticas 

governamentais e do respaldo constitucional para que os objetivos não atendidos 

plenamente pelo Estado possam atingir o seu fim social, neste caso a educação. 

                                                                                                                                                         
coordenar os interesses, agrupar os Sindicatos de determinado município ou região a ela filiados; mas a União 
não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. (§2º renumerado pela Lei nº3.265, de 
22.9.1957) 
133

 Art.535 – As confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 federações e terão sede na Capital da 
República. §1º – As confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores denominar-se-ão: 
Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de 
Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação 
Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação 
Nacional de Educação e Cultura. §2º – As confederações formadas por federações de sindicatos de empregados 
terão a denominação de: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e 
Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de 
Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. §3º – 
Denominar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais a reunião das respectivas federações. §4º – As 
associações sindicais de grau superior da Agricultura e Pecuária serão organizadas na conformidade do que 
dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões.  
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As instituições de educação não estão restritas apenas ao ensino destinado 

às atividades acadêmicas propriamente ditas. Afinal, a educação compreende a 

pesquisa, a realização de perícias, a órgão ou instituições públicas ou privadas, a 

análise de áreas de risco para fins de exportação, de produtos fabricados por micro 

e pequenas empresas, e outras atividades correlatas.  

Assim, as instituições de educação para serem imunes ao imposto devem 

obedecer aos critérios do art.14 do Código Tributário Nacional e atender aos 

objetivos do art.205 da Constituição Federal134. 

A imunidade, frisa-se, decorre logicamente da sua ausência de capacidade 

contributiva. Assim é o entendimento de Roque Antonio Carrazza135: 

 

O legislador constituinte, fazendo uso da palavra ‘instituições’, quis imunizar 
as entidades formadas com o propósito de servir à coletividade, 
colaborando como Estado ao suprir suas deficiências, no setor educacional. 
Se, apenas para argumentar, as entidades não gozassem de imunidade, 
pela só circunstância de não serem gratuitos os seus serviços, jamais este 
sentido da norma constitucional poderia ser alcançado. 

 

Assim, para que a instituição de educação possa usufruir da imunidade do 

art.150, VI, “c”, da Constituição Federal, basta obedecer às regras do art.14 do 

Código Tributário Nacional, isto é, não fazer distribuição disfarçada de lucros 

(distribuição de dividendos aos seus dirigentes), aplicar integralmente seus recursos 

em território nacional e manter escrituração idônea com a finalidade de comprovar o 

preenchimento dos requisitos mencionados. 

 

7.8 As instituições de assistência social 
 

As instituições de assistência social têm um papel fundamental na 

sociedade, substituindo o Poder Público ao buscar atender os direitos sociais, 

conforme enumerados no art.6º da Constituição Federal de 1988:  

 
Art.6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 
 

                                                 
134

 Art.205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
135

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.883 
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Assim como as outras entidades, as instituições de assistência social são 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. 

 Ainda que restritas a uma categoria de pessoas, as instituições assistenciais 

fechadas e de previdência privada, também chamadas “fundos de pensão”, de 

acordo com a sua natureza orgânica e finalidades, devem ser beneficiadas pela 

imunidade, já que: a) não distribuem lucro, embora busquem suas receitas no lucro, 

para se fortalecer e atender seus objetivos sociais; b) preenchem o requisito da 

universalidade, isto é, da generalidade dedicada ao maior número de associados, 

mesmo que restrita a uma categoria de pessoas, como é o caso dos empregados de 

uma grande empresa; e c) comungam com o interesse público. Atendidos, portanto, 

os requistos estabelecidos na lei complementar ou no ato normativo que lhe faça as 

vezes (art.14, I a III, do CTN), então fazem jus à imunidade.  

 

7.9 Os impostos abrangidos pela imunidade do art. 150, VI, "c" da 
Constituição Federal de 1988 

 

A imunidade do art.150, VI, "c" da Constituição Federal de 1988 tem seu 

alcance restrito aos impostos relacionados ao patrimônio, renda e serviços, não 

sendo aplicada para impostos que sejam diferentes destes. 

Para Marcelo Ricardo Escobar136, a interpretação da norma constitucional 

"[...] Diante dessa constatação, duas análises podem ser realizadas, uma restritiva 

ou literal e outra sistemática ou ampla." 

A interpretação literal da norma restringiria a aplicação da imunidade 

tributária sobre os impostos incidentes sobre o patrimônio e renda137, ou seja, sobre 

o Imposto Territorial Rural – ITR, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana – IPTU, Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer 

bens ou direitos – ITCMD, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Direitos 

a eles relativos – ITBI, Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – 

IR, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e ao Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.   

Se considerarmos a interpretação literal, os impostos relativos à produção e  

circulação não estariam abrangidos pela imunidade do art.150, VI, "c" da 

                                                 
136

 ESCOBAR, Marcelo Ricardo. Incidência tributária no Terceiro Setor: a ótica do STF, Curitiba: Appris, 2015, 

p.100 
137

 Código Tributário Nacional, Titulo III, Capítulo III - Imposto sobre o patrimônio e a Renda: artigos 29 a 49. 
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Constituição Federal de 1988, como o Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS, o Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI, o Imposto sobre as Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, 

e sobre Operações Realtivas a Títulos e Valores Imobiliários – IOF, o Imposto de 

Importação – II  e o Imposto de Exportação – IE.  

A corrente que adota a interpretação sistemática ou ampla da norma 

constitucional imunizante não se baseia em critérios de classificação dos impostos 

previstos nas normas infraconstitucionais. Entende que esse tipo de análise não é 

adequado para distinguir bens e patrimônio. A interpretação sistemática ou ampla 

analisa se o bem adquirido fará ou não parte do patrimônio da entidade.  

A corrente da interpretação sistemática é maciçamente adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal, que, como já mencionado nesta pesquisa, aguarda 

julgamento da Repercussão Geral  RE n°611.510 RG/SP (ANEXO V), de relatoria de 

da Ministra Ellen Gracie, que tratará da aplicação da imunidade referente ao Imposto 

sobre Operações Financeiras (IOF), de curto prazo, às entidades do art.150, VI, "c" 

da Constituição Federal de 1988138. 

A produção e a circulação devem ser abrangidas pela imunidade do art.150, 

VI, "c" da Constituição Federal de 1988, pois integram o conjunto dos bens das 

entidades que formará o patrimônio.  

Conclui-se que diante da jurisprudência bem difundida no Supremo Tribunal 

Federal, a imunidade não abrange apenas os impostos que se aplicam diretamente 

ao patrimônio, renda e serviços, mas também sobre todos os impostos que 

incidiriam sobre os bens, uma vez que é o conjunto dos bens que formará o 

patrimônio das entidades, uma vez que a entidade deverá provar que estes bens 

são investidos ou utilizados nas finalidades essenciais.  

 
 

                                                 
138

 Trecho do voto de Ellen Gracie: [...] Tenho que se trata de questão com repercussão geral, porquanto tem 

relevância jurídica consistente na definição do exato conteúdo da norma negativa de competência, além do que 
servirá de referência para aplicação não só aos sindicatos de trabalhadores – objeto de discussão neste 
processo –, mas também a todos os partidos, sindicatos e instituições de educação e de assistência social 
imunes, extrapolando, pois, os interesses subjetivos da causa. [...] O recorrido, nas contrarrazões, argui, 
preliminarmente, a inexistência de afronta direta a dispositivo constitucional e de repercussão geral, haja vista 
jurisprudência pacífica deste Tribunal. No mérito, aponta a inclusão dos ativos financeiros no conceito de 
patrimônio, a ausência de intuito lucrativo e a obrigatoriedade de dar-se interpretação ampla à imunidade.  (RE 
611510 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 21/10/2010, DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-
11-2010 EMENT VOL-02436-02 PP-00356 )  
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7.10 Imunidade das entidades de assistência social quanto às contribuições 

sociais – art.195, §7° da Constituição Federal de 1988 
 

Nas Constituições federais anteriores, as contribuições sociais eram uma 

forma peculiar e específica de financiamento dos gastos sociais como a Previdência 

Social e as contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

A partir da Constituição Federal de 1988, a situação foi substancialmente 

ampliada quanto aos direitos sociais e as formas de financiamento do sistema. 

A imunidade das entidades de assistência social quanto às contribuições 

sociais está delineada no art.195, §7° da Constituição Federal de 1988: 

 
Art.195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais:  
[...]  
§7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades 
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas 
em lei. 

 

Como forma de analisar a imunidade estabelecida às entidades beneficentes 

e de assistência social, importante abordar quatro aspectos da norma: (I) o 

significado da expressão "isenção" do art.195, §7° da Constituição; (II) o conceito da 

expressão "entidades beneficentes de assistência social" (III) a natureza da lei que 

estabelece os requisitos da imunidade em questão e; (IV) a repercussão geral no RE 

n°566.622-RG/RS.  

 

7.10.1 O significado da expressão "isenção" do art.195, §7° da Constituição 
Federal de 1988   
 

Conforme exposto no tópico "Diferença entre isenção, imunidade e não 

incidência" desta pesquisa, a isenção é a dispensa de recolhimento de tributo 

concedida pelo Estado a certas pessoas, diante da exclusão ou da mutilação de 

determinados critérios da regra matriz. Para isso, utilizam-se leis infraconstitucionais, 

diferentemente da imunidade, teoricamente inexaurível, só alterada por meio de 

emenda à Constituição, tratada neste trabalho como a limitação do poder de tributar.  

Na isenção, o método utilizado é mutilar parcialmente um dos critérios da 

regra matriz. A incidência ocorre, todavia, com a exclusão de um de seus critérios, 
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evitando assim a existência da relação de obrigação. Esta forma de definir a isenção 

foi muito bem exposta por Paulo de Barros Carvalho139:  

 

Consoante o entendimento que adotamos, a regra de isenção pode inibir a 
funcionalidade da regra-matriz tributária, comprometendo-a para certos 
casos, de oito maneiras distintas: quatro pela hipótese e quatro pelo 
consequente:  
I – Pela hipótese a) atingindo-lhe o critério material, pela desqualificação do 
verbo; b) atingindo-lhe o critério material, subtração do complemento; c) 
atingindo-lhe o critério espacial; d) atingindo-lhe o critério temporal.  
II – Pelo consequente e) atingindo-lhe o critério pessoal, pelo sujeito ativo; f) 
atingindo-lhe o critério pessoal, pelo sujeito passivo; g) atingindo-lhe o 
critério quantitativo,  pela base de cálculo; h) atingindo-lhe o critério 
quantitativo, pela alíquota. 

 

Assim, em razão da Constituição Federal de 1988 tratar a imunidade 

utilizando o termo isenção, axiologicamente significa imunidade, pois o instituto tem 

origem na Constituição e somente lá a imunidade deverá ser tratada.  

Segundo Regina Andrea Accorsi Lunardelli140, "é unânime na nossa doutrina 

que a expressão 'são isentas', empregada pela Constituição, não pode se referir ao 

instituto da isenção", pois toda norma contida no plano constitucional qualifica-se 

como imunidade. Assim, deve ser tratada a expressão "são isentas" pelo instituto da 

imunidade tributária. 

 

7.10.2 O conceito da expressão "entidades beneficentes de assistência 
social" 
 

As imunidades concedidas às entidades beneficentes de assistência social 

delimitam a competência impositiva da União na criação das contribuições sociais. 

A norma constitucional, quando tratou da imunidade para as contribuições 

sociais, restringiu o benefício às entidades, ao qualificar essas pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos: todas devem ter o caráter beneficente. Para 

Ayres Barreto141: 

Mais que uma entidade de assistência social, tem ela que ser beneficente. 
Esse vocábulo tem por fim deixar patente que a instituição deve assistir 
carentes e necessitados provendo uma ou algumas das suas (destes) 
necessidades (assistência, médica, odontológica, jurídica etc). 
É instituição de assistência social a que se dedica a um ou alguns desses 
misteres. E é beneficente aquela que dedicar parte dessas atividades ao 
atendimento gratuito de carentes e desvalidos. 

                                                 
139

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.304-305. 
140 

LUNARDELLI, Regina Andrea Accorsi. Tributação do Terceiro Setor. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.298.  
141

 BARRETO, Aires Fernandino; BARRETO, Paulo Ayres. Imunidade tributária: limitações constitucionais ao 

poder de tributar. São Paulo: Dialética, 1998, p.63.  
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A questão é a amplitude do significado da expressão "entidades 

beneficentes de assistência social", uma vez que nas palavras de Roque 

Carrazza142,  

A assistência social abarca todas as medidas protetivas dos 
hipossuficientes, pouco importando se estes são indivíduos, grupos, 
classes, categorias profissionais, microempresas etc. A idéia é que ela deva 
estar voltada para a redução – quando não a eliminação – de desigualdade, 
carência e injustiça.   
 

 Nas palavras de José Eduardo Sabo Paes143, a expressão "assistência 

social" 

[...] pode ser dividida em lato sensu e stricto sensu [...]. 
O Supremo Tribunal Federal, sobre o conceito mais lato de assistência 
social, entende que a entidade beneficente de assistência social, a que 
alude o §7° do art.195 da Constituição Federal abarca a entidade 
beneficente de assistência à saúde (ADIN n°2.085-5) e a beneficente de 
assistência educacional (ADIN 2.036-6). 
Podemos definir o Direito Assistencial como a parte do Direito Social à 
concessão aos hipossuficientes, dos meios de satisfação de suas 
necessidades vitais, sem qualquer contraprestação de sua parte.  

 

O conceito de entidade beneficente é bem mais amplo que o de entidade 

filantrópica. O primeiro é gênero, enquanto o segundo diz respeito à espécie, 

abarcando o art.195, §7° da Constituição Federal as entidades beneficentes de 

assistência à saúde e de assistência educacional. O próprio texto constitucional traz 

em seu art.203 as características de “assistência social”: 

 

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

 

A proteção constitucional a qual o constituinte brindou com a norma 

imunitória ao limitar o poder de tributar da União quanto às contribuições sociais diz 

                                                 
142

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.692.  
143

 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e entidades de interesse social. 3.ed. Brasília: Brasília Jurídica, 

2001, p.447.  
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repeito às várias espécies de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. 

Estas, por atuarem em atividades de interesse social, ou seja, em interesse de 

outrem, em benefício de terceiros, são chamadas beneficentes e fazem jus à 

imunidade tributária, como as entidades ligadas à saúde e à educação, por exemplo.  

 

7.10.3 A natureza da lei que estabelece os requisitos da imunidade em 
questão  
 

Conforme já abordado neste trabalho, a lei que estabelece os requisitos para 

o gozo da imunidade dos impostos é a lei complementar; cabe à lei ordinária 

estabelecer as normas sobre a constituição e o funcionamento das entidades 

assistenciais ou educacionais. 

Hugo de Brito Machado Segundo144 compartilha o entendimento de "[...] que 

os requisitos do art.14 do CTN aplicam-se também, como condição do gozo da 

imunidade tributária de que trata o art.195, §7° da Constituição Federal de 1988". 

 Como não foi criada qualquer lei complementar específica para a imunidade 

das contribuições sociais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido a utilização 

do art.14 do Código Tributário Nacional. 

Nesse sentido foi o julgado no REsp n°495.975/RS (ANEXO VI), de relatoria 

do Ministro José Delgado: 

 
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INSS. IMUNIDADE. ENTIDADE 
BENEFICENTE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. CTN ART.14. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.195, §7º. 
1. Sendo a Entidade Beneficente declarada de utilidade pública, não se 
submete à obrigação de recolher quota patronal de contribuição social ao 
INSS, em face da imunidade tributária que lhe é conferida pelo art.195, §7º, 
da Constituição Federal, em consonância com o art.14 do Código Tributário 
Nacional. 
2. Na espécie, o Tribunal recorrido, mediante exame do substrato 
probatório, verificou o suprimento, pela Instituição Beneficente, de todos os 
requisitos legitimadores à concessão da imunidade tributária referenciada, 
sendo certo que o reconhecimento de tal condição deve operar efeito “ex 
tunc”, uma vez que se limita a declarar situação anteriormente existente. 
3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 495.975/RS, re. Min. 
José Delgado, 1a. T. j. 04.09.2003, DJ 20.10.2003, p.198). 

 
No mesmo sentido foi o julgado no REsp 413.728/RS (ANEXO VII), de 

relatoria do Ministro Paulo Medina: 

 
 

                                                 
144

 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2009, p.123.  
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CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ARTS.146, INC.II E 195, 
§7º, DA C.F. LEI N.8112/91, ART.55. ENTIDADE DE FINS 
FILANTRÓPICOS. EFEITO EX TUNC DA DECRETAÇÃO DE QUE DE 
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL RECONHECIDO. 
As limitações constitucionais ao poder de tributar podem ser reguladas 
apenas por meio de lei complementar, ex vi do art.146, inc.II, da Lei Maior, 
que assim dispõe, de forma expressa. 
O art.55 da Lei n.8212/91, uma lei ordinária, não tem, portanto, poder 
normativo para operar restrições no tocante à imunidade concedida pela 
Carta da República, exercitando papel meramente procedimental, quanto ao 
reconhecimento de um direito preexistente. 
A instituição de assistência social, para fins do alcançar do direito oferecido 
pelo art.195, §7º, da Constituição Federal, tem de observar os pressupostos 
elencados no art.14 da Norma Complementar Tributária. Nada mais. 
Ou, sob ótica distinta, tem direito à imunidade tributária, no momento em 
que perfaz o caminho das exigências previstas no Código Tributário 
Nacional. 
Com efeito, o certificar da instituição como de fins filantrópicos e o seu 
decretar como de utilidade pública federal têm eficácia meramente 
declaratória e, portanto, operam efeitos ex tunc, haja vista a declaração 
dizer, sempre, respeito a situações preexistentes ou fatos passados, motivo 
porque revolve ao momento constitutivo da realidade jurídica ensejadora da 
imunidade. 
Não tendo os pressupostos revelados pelo art.55 da Lei n.8212/91 a 
característica de conferir novo status à entidade de fins filantrópicos, senão 
de evidenciá-los, em tempo posterior, não há que se falar em existência de 
crédito tributário oriundo do não pagamento de contribuição patronal, por 
instituição que lhe é imune, sendo devida, pois, a Certidão Negativa de 
Débito solicitada. 
A entidade considerada de fins filantrópicos não está sujeita ao pagamento 
de imposto não somente a partir do requerimento, mas, uma vez 
reconhecida como tal, desde a sua criação. Recurso especial não 
conhecido. Acórdão regional mantido. (REsp. 413.728/RS, Rel. Min. Paulo 
Medina. 2ªT. j.08-10-2002, DJ 02-12-2002, p.283).  

 
Assim, a lei que estabelece a imunidade é a lei complementar; as que 

cuidam para conceder ou cancelar qualificações podem ser leis ordinárias.  

 

7.10.4 Repercussão geral no RE n°566.622-RG/RS 
 

A matéria discorrida neste tópico sobre a imunidade tributária referente às 

contribuições sociais está sob análise do Supremo Tribunal Federal em sede de 

Repercussão Geral do RE n°566.622-RG/RS (ANEXO VIII), cuja relatoria pertence 

ao Ministro Marco Aurélio. Figura como recorrente a Sociedade Beneficente Parobé 

e, como recorrida, a União. Abaixo, a ementa da decisão:  

 

REPERCUSSÃO GERAL – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – IMUNIDADE – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – ART.195, §7º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior. (RE 566622 
RG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/02/2008, DJe-074 Divulg 24-04-
2008 Public 25-04-2008 Ement v.02316-09 p.01919 )  
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A matéria objeto da repercussão geral tem origem na decisão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região que deu provimento à apelação da União, acolhendo 

a tese de que a expressão "que atendam às exigências estabelecidas em lei", 

referente ao art.195, §7°, da Constituição Federal de 1988, teria sido utilizada pelo 

constituinte de forma genérica, portanto, a matéria poderia ser regulada por lei 

ordinária. 

Segue, abaixo, trecho da decisão abordando a controvérsia:  

 

No extraordinário interposto com alegada base na alínea "a" do permissivo 
constitucional, a recorrente atribula com a transgressão dos arts.146, inciso 
II, e 195, §7° do Diploma Maior. Aduz ter jus ao gozo da imunidade 
tributária, quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias, 
considerado o fato de o §7° do art.195 da Carta veicular verdadeira regra de 
não-incidência. Diz a inconstitucionalidade formal do art.55 da Lei 
n°8.212/91. Em face do disposto no inciso II do art.146 da Constituição 
Federal, entende aplicáveis à espécie os requisitos previstos no art.14 do 
Código Tributário Nacional, aos quais, conforme consignado no acórdão de 
origem, atendeu plenamente.   

 

O Recurso Extraordinário foi interposto com base no art.146, II da 

Constituição Federal de 1988145, alegando-se a inconstitucionalidade do art.55 da 

Lei n°8.212/91146, por sustentar tese de que a lei prevista no art.195, §7° da 

                                                 
145 

Art.146. Cabe à lei complementar: [...] II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; [...] 
146

 Art.55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts.22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de 
assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:  (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009) 
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;  (Revogado 
pela Lei nº12.101, de 2009) II – seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, 
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei 
nº9.429, de 26.12.1996). II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009) III – promova a assistência 
social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes; III 
– promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em 
especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei nº9.732, de 1998). 
(Vide ADIN nº2.028-5)  (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009) IV – não percebam seus diretores, conselheiros, 
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; 
(Revogado pela Lei nº12.101, de 2009) V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na 
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS 
competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei nº9.528, de 10.12.97). 
 (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009) §1º Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este 
artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
despachar o pedido. (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009) §2º A isenção de que trata este artigo não abrange 
empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da 
isenção. (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009). §3º Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social 
beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei nº9.732, de 
1998). (Vide ADIN nº 2028-5)  (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009); §4º O Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei 
nº9.732, de 1998). (Vide ADIN nº2028-5)  (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009). §5ºConsidera-se também de 
assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos 
sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº9.732, de 
1998). (Vide ADIN nº2028-5)  (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009). §6º A inexistência de débitos em relação 
às contribuições sociais é condição necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este 
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Constituição Federal seria lei complementar, por se tratar de regra de imunidade 

tributária, ou seja, ao império do art.14 do Código Tributário Nacional. 

 Importante destacar que a discussão constitucional acerca da aplicabilidade 

do art.55 da Lei n°8.212/91, durante o transcurso da decisão que reconheceu a 

repercussão geral do Recurso Extraordinário n°566.622-RG/RS, em 18 de janeiro de 

2008, foi revogada em 2009 pela Lei nº12.101/2009147, que passou a regulamentar 

as condições para fruição da imunidade contida no art.195, §7º, da Constituição 

Federal. O art.55 da Lei nº8.212/91 abordava os requisitos indispensáveis para que 

uma entidade beneficente pudesse gozar da imunidade das contribuições 

previdenciárias. Estas exigências adentram o âmbito da reserva de lei complementar 

de tal forma que permanece a invasão de competência no texto da nova Lei 

nº12.101/09, que é de natureza ordinária. 

Apesar do art.55 da Lei n°8.212/91 ter sido inteiramente revogado 

pela Lei nº12.101/2009, o Supremo Tribunal Federal entende que somente em casos 

de controle de constitucionalidade concentrado ocorreria a perda do objeto da 

                                                                                                                                                         
artigo, em observância ao disposto no §3ºdo art.195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº2.187-
13, de 2001). (Revogado pela Lei nº12.101, de 2009).  
147

 A revogação do art.55 da Lei nº8.212/91 pela Lei n°12.101/2009, trouxe um capítulo sobre "DA ISENÇÃO – 
Dos Requisitos", que trata das novas exigências para a obtenção da imunidade tributária, que apesar de ser 
tratado como isenção, teria sido mais apropriado denominar imunidade, por se tratar de direito fundamental. 
Seguem, abaixo, os artigos que trouxeram tais requisitos: Art.29.  A entidade beneficente certificada na forma do 
Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts.22 e 23 da Lei nº8.212, de 
24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: I – não percebam, seus 
dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, 
direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que 
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei nº12.868, de 2013) II – 
aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e 
desenvolvimento de seus objetivos institucionais; III – apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito 
de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; IV – mantenha escrituração 
contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, 
em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; V – não distribua resultados, 
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; VI – 
conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que 
impliquem modificação da situação patrimonial; VII – cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na 
legislação tributária; VIII – apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta 
anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. §1º A 
exigência a que se refere o inciso I do caput não impede:  (Incluído pela Lei nº12.868, de 2013) I – a 
remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício;  (Incluído pela Lei nº12.868, de 
2013) II – a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu valor 
bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo 
federal. (Incluído pela Lei nº12.868, de 2013) §2º  A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II 
do §1º deverá obedecer às seguintes condições:  (Incluído pela Lei nº12.868, de 2013) I – nenhum dirigente 
remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3º (terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, 
diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e  (Incluído 
pela Lei nº12.868, de 2013) II – o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das 
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual 
estabelecido neste parágrafo.  (Incluído pela Lei nº12.868, de 2013) §3º  O disposto nos §§1º e 2º não impede a 
remuneração da pessoa do dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e 
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Incluído pela Lei nº12.868, de 2013).  
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demanda, sendo imperiosa, nas hipóteses de controle difuso, a manifestação do 

Poder Judiciário:  

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VIÚVA DE SERVIDOR. CF/69. 
RECEBIMENTO DE PENSÃO INTEGRAL. LEI AUTORIZADORA. 
REVOGAÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE.  
1. Parágrafo 2º do art.117 da Lei nº6.745/85 do Estado de Santa Catarina, 
instituído por emenda parlamentar, que permitia o pagamento de pensão 
integral a dependentes de servidor falecido por causa de doença grave. 
Aumento de despesa. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. 
Precedentes: RE 134.278 e Rp 890.  
2. Superada a controvérsia em torno da constitucionalidade da norma 
discutida, torna-se prejudicada a questão da existência de direito adquirido 
ao recebimento de pensão integral em face de lei posterior que a revogou.  
3. Esta Suprema Corte entende que é inviável o controle concentrado de 
constitucionalidade de norma já revogada. Se tal norma, porém, gerou 
efeitos residuais concretos, o Poder Judiciário deve se manifestar sobre as 
relações jurídicas dela decorrentes, por meio do controle difuso. 
Precedente: ADI 1.436.  
4. Art.40, §7º, da CF/88. Inaplicabilidade. Discussão referente a proventos 
recebidos antes da promulgação da atual Constituição.  
5. Agravo regimental improvido. 
(Supremo Tribunal Federal, RE 397354 AgR, Relator: Ministra Ellen Gracie, 
Segunda Turma, publicado em 18.11.2005.)   

 

O julgamento do mérito da repercussão geral começou em 4 de junho de 

2014, cujo voto do relator, Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao recurso 

extraordinário, e foi acompanhado pelos ministros Joaquim Barbosa, então 

presidente da Corte, Cármen Lúcia e Roberto Barroso. Atualmente o processo está 

com vistas ao Ministro Teori Zavascki.  

Até o momento, a posição adotada pelo STF, no sentido de aplicar a Lei 

Complementar para fazer valer a imunidade às entidades beneficentes de 

assistência social, converge ao entendimento defendido nesta pesquisa.    
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8  CONCLUSÃO  
 

 

O presente trabalho procurou construir uma metodologia em face da 

problemática encontrada na linguagem, passando pela teoria dos sistemas, ao 

delimitar suas fronteiras e desenvolver as definições necessárias para cumprir com o 

objetivo central desta dissertação que é a imunidade tributária das entidades 

relacionadas no art.150, VI, "b" e "c" da Constituição Federal de 1988. Definir 

sistema, normas jurídicas e princípios constitucionais do direito tributário e trazer 

entendimentos sobre a Semiótica, essencial para a Ciência do Direito e o Direito 

Positivo, e, tratar da competência tributária impositiva foram essenciais para 

discorrer sobre a imunidade tributária dessas entidades. 

A imunidade tributária nada mais é do que a forma imposta pela Constituição 

Federal de 1988 para limitar os poderes da União Federal, dos Municípios, dos 

Estados e do Distrito Federal em criar tributos; lembra-se que a norma constitucional 

de que trata a competência tributária não cria tributo; esta função compete à lei 

infraconstitucional.  

A imunidade tributária, como mero instrumento normativo das delimitações 

de competência tributária impositiva, definida na Constituição Federal de 1988, é um 

fenômeno resultante da conjunção de normas e preceitos constitucionais.  

Seu conceito foi resultado de um trabalho cíclico da doutrina brasileira, pois 

grande parte entende tratar-se de uma limitação constitucional ao poder de tributar 

por ausência de competência impositiva.  

As entidades que se beneficiam da imunidade tributária do elenco do 

art.150, VI, "b" e "c" da Constituição Federal de 1988, quando relacionadas aos 

cultos religiosos de qualquer natureza, devem gozar de imunidade plena, enquanto 

os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as 

federações e confederações, assim como as instituições de educação e de 

assistência social, dependerão do cumprimento de requisitos da lei complementar. 

Já a lei ordinária servirá de instrumento para determinar a forma de constituição e 

funcionamento das entidades. 

Foi posicionado neste trabalho que a imunidade tributária tem caráter de 

direito fundamental, que não pode ser alterada por emendas constitucionais nem 

sofrer restrições pela lei completar ou ordinária, sequer por normas administrativas 

emanadas pelo Fisco.  
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Nessa mesma linha, foi também o entendimento defendido quanto à 

imunidade tributária relacionada às entidades beneficentes de assistência social em 

relação às contribuições sociais. Assim, a lei que deve tratar da imunidade do 

art.195, 7°, da Constituição Federal de 1988 é a lei complementar, no caso, o art.14 

do Código Tributário Nacional, por se tratar de regra de imunidade em obediência ao 

art.146, II da Constituição Federal de 1988. 

Quanto à ideia de que toda entidade deverá ter finalidade pública, entende-

se que existe uma distorção relacionada ao conceito de imunidade às entidades 

privadas sem fins lucrativos. A finalidade pública induz a uma interpretação 

equivocada de que essas entidades tenham uma natural vocação pública. Os 

sindicatos e os partidos políticos, por terem legislação específica e por terem 

finalidades particulares, muito menos devem ter finalidade pública. 

A imunidade como instrumento de benefício às entidades sem fins lucrativos 

depende de receitas provenientes às suas atividades essenciais, como o 

recebimento de doações ou as mensalidades de seus associados. No entanto, 

diariamente, sem qualquer contraprestação, aparecem receitas oriundas de 

atividades atípicas às desenvolvidas pelas entidades, como forma de incrementar 

suas receitas. 

As receitas atípicas, ou não decorrentes do objetivo social da entidade, não 

deveriam encontrar restrições, se não forem reconhecidas como preponderantes às 

atividades essenciais da entidade.  

Grande parte da doutrina, conforme mencionado neste trabalho, entende 

que essas atividades deveriam ser tributadas, uma vez que estariam infringindo o 

princípio da livre concorrência. Não é o posicionamento adotado nesta pesquisa.  

As atividades atípicas que promovem receitas às entidades do elenco do 

art.150, VI, "b" e "c" da Constituição Federal de 1988 devem ser encaradas como 

receitas essenciais e imunes, que ao final de um ciclo temporal, atenderão aos 

objetivos sociais das entidades para as quais foram criadas. 

Somente em caso de abuso da forma ou qualquer distorção quanto às 

finalidades para as quais as entidades foram criadas, estar-se-á diante do 

afrontamento à livre concorrência, devendo ser penalizada a entidade com 

suspensão ou total perda da imunidade. A prática de atividades atípicas, geradora 

de receitas consideradas por boa parte da doutrina como "não próprias", retornarão 

ao uso para os fins sociais da entidade em uma mera questão de tempo. Portanto, o  
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que deve ser considerado é o aspecto temporal do ciclo que a receita levará até um 

dia vir atender ao objetivo social da entidade. Assim, a imunidade deverá ser plena 

nesses casos. 

Não prevalecendo a imunidade, estas receitas serão tributadas 

normalmente, ou seja, dependerão do regime de tributação no qual estarão 

enquadradas, como forma de penalizar a entidade que abusou de sua forma, por 

meio de atividades não essenciais preponderantes. 

Conclui-se que as receitas provenientes de atividades próprias ou não, no 

caso de uma entidade de educação ou de assistência social – como, por exemplo, a 

locação de salas para aulas e cursos, direitos autorais, venda de cursos, lanchonete 

e estacionamento, entre outras, inerentes às associações sem fins lucrativos 

(apenas aquelas que preencham os requisitos legais) – poderão estar imunes à 

tributação, desde que os recursos sejam destinados às finalidades sociais da 

entidade, cumprindo-se um ciclo temporal dessas receitas, independente do período 

que levará para serem aplicadas nos objetivos sociais da entidade, pois um dia 

serão utilizadas nas suas atividades essenciais.  

Quanto aos impostos que não incidem diretamente ao patrimônio, renda ou 

resultado de serviços da parte, o entendimento adotado neste trabalho é no sentido 

de que a imunidade prevista às entidades do art.150, VI, "c" da Constituição Federal 

de 1988 é extensível aos impostos que não incidam diretamente sobre o patrimônio, 

renda e serviços. Isto, porque, é o conjunto dos bens das entidades que formará o 

patrimônio, devendo, todavia, as entidades provarem que estes bens são investidos 

ou utilizados nas finalidades essenciais. 

 Portanto, a imunidade tributária é matéria fixada na Carta Magna através 

da incompetência dos entes tributantes, limitados a onerar com tributos as entidades 

escolhidas pelo Poder Constituinte, cuja preocupação maior foi preservar valores 

reputados relevantes à sociedade. Entre eles, estão a religião, a educação, a 

assistência social e as atividades específicas dos partidos políticos e suas 

fundações, assim como as entidades sindicais, as federações e as confederações. 

Todos valores acima da vontade do Estado, assim qualificados pelo Poder 

Constituinte, que os brindou com a norma exonerativa, os quais historicamente,  

pelas suas funções, são importantes para o desenvolvimento humano, religioso e 

político do Brasil.  
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Ementa e Acórdão

25/06/2013 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 694.453 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) :DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
AGDO.(A/S) :UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA 

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 
ADV.(A/S) :RICARDO LAERTE GENTIL JUNIOR E OUTRO(A/S)

EMENTA: AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  IMUNIDADE  TRIBUTÁRIA. 
ENTIDADE  RELIGIOSA.  IMÓVEL DESTINADO  À  RESIDÊNCIA DE 
MINISTRO  RELIGIOSO.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  150,  VI,  B,  DA 
CONSTITUIÇÃO.  APLICABILIDADE  DAS  RAZÕES  QUE  DERAM 
ENSEJO  À  EDIÇÃO  DA  SÚMULA  724  DESTA  CORTE.  AGRAVO 
IMPROVIDO. 

I – Este Tribunal,  no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o 
acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista 
no art.  150,  VI,  b,  da Constituição impede a incidência de IPTU sobre 
imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na 
hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das 
atividades essenciais da entidade.

II – Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua 
propriedade  a  terceiro,  sem  qualquer  vínculo  com  ela,  não  afasta  a 
imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na 
hipótese  de  o  bem  em  questão  ser  destinado  à  residência  dos  seus 
ministros religiosos.

III – Agravo regimental improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Segunda  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  da 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 4097680.
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Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamentos 
e das notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 25 de junho de 2013.

RICARDO LEWANDOWSKI – RELATOR
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Relatório

25/06/2013 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 694.453 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) :DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
AGDO.(A/S) :UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA 

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 
ADV.(A/S) :RICARDO LAERTE GENTIL JUNIOR E OUTRO(A/S)

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR): Trata-se de 
agravo regimental  interposto contra decisão que negou seguimento ao 
agravo sob o fundamento de que a imunidade prevista no art. 150, VI, b, 
da Constituição alcança o imóvel de propriedade da entidade religiosa e 
destinado à residência de seus pastores, circunstância que impossibilita a 
cobrança de IPTU no caso dos autos.

O  agravante  sustentou  ser  inaplicável,  à  espécie,  a  orientação 
firmada  no  RE  325.822/SP,  Relator  para  o  acórdão  o  Ministro  Gilmar 
Mendes. Defendeu, então, a incidência de IPTU, no caso, por não estar o 
imóvel  em  questão  abrangido  pela  citada  imunidade.  Argumentou, 
ainda, que:

“Cumpre divisar,  no entanto,  que  a  hipótese  de  se ampliar  o  
alcance  imunizante  do  art.  150,  VI,  'b'  e  §  4º  da  CF/88  tem  se  
revelado excessiva na medida em que, a pretexto de atender finalidades  
essenciais e sob a roupagem de 'templos de qualquer culto', grupos  
empresariais  vem  se  organizando  em  empreendimentos  vultosos,  
notadamente na área de mídia televisiva, e alegam também fazer jus à  
imunidade tributária constitucional”.

Supremo Tribunal Federal
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25/06/2013 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 694.453 
DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) :DISTRITO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 
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Por fim, ressaltou que o tema versado neste extraordinário é similar 
àqueles debatidos no RE 434.251/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, no RE 
253.472/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, e no AI 
661.713-AgR/SP, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio. 

É o relatório.
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

25/06/2013 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 694.453 
DISTRITO FEDERAL

V O T O

O  SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR):  Bem 
reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece 
reforma, visto que o recorrente não aduz  argumentos capazes de afastar 
as razões nela expendidas.

Conforme  destaquei  na  decisão  agravada,  a  jurisprudência  dessa 
Corte fixou orientação no sentido de que a imunidade tributária prevista 
no  art.  150,  VI,  b,  da  Constituição  abrange  não  apenas  os  locais 
destinados à celebração de cultos, mas se estende, também, a todos os 
imóveis pertencentes à entidade religiosa e destinados ao atendimento de 
suas finalidades essenciais, ainda que alugados a terceiros. Nesse sentido, 
transcrevo a Súmula 724 do STF:

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

Dessa forma, o argumento sustentado pelo recorrente, no sentido de 
que  seria  possível  a  incidência  de  IPTU  sobre  o  imóvel  destinado  à 
residência de pastores, dado que a imunidade discutida abarcaria apenas 
os locais destinados à realização de atos religiosos, não encontra amparo 
no entendimento firmado por este Tribunal a respeito do tema.

Com efeito, se a circunstância de a recorrida alugar o imóvel de sua 
propriedade  a  terceiro,  sem  qualquer  vínculo  com  ela,  não  afasta  a 
imunidade sob exame, não há qualquer razão que justifique o óbice ao 
gozo  do  benefício  na  hipótese  de  o  bem  em questão  ser  destinado  à 
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residência dos seus ministros religiosos. 

Nesse  sentido  foi  a  decisão  proferida  no  julgamento  do  RE 
325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, precedente 
que ensejou a edição da Súmula 724 desta Corte. O Ministro Ilmar Galvão 
assim relatou a discussão travada naquele recurso:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto, na forma da letra  
a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça  
do Estado de São Paulo, que entendeu não ser extensiva a todos os  
bens da Mitra Diocesana de Jales (Diocese e Paróquias) a imunidade  
prevista no art. 150, inciso VI, letra b, e § 4.º da Constituição Federal,  
limitado o benefício, na esfera municipal, aos templos em que são feitas  
as celebrações religiosas e às dependências que servem diretamente aos  
seus fins.

Alegam  as  recorrentes  ofensa  ao  mencionado  dispositivo  
constitucional,  visto  que,  exercendo  subsidiariamente  funções  do  
Estado, todos os  bens, relacionados à fl. 23, são utilizados em  
suas finalidades institucionais, tais como 'centros pastorais ou  
de  formação  humano-religiosa,  locais  de  reunião  e  administração,  
residências de padres e religiosos encarregados dos trabalhos  
da Igreja',  sendo que 'alguns poucos  imóveis  estão alugados  para  
arrecadar fundos para ajudar a garantir a sustentação da sua missão',  
razões pelas quais a imunidade relativa ao IPTU deve abranger todos  
os seus imóveis e não apenas os prédios destinados à celebração dos  
cultos religiosos” (grifei).

Em seu voto,  o Ministro Gilmar Mendes,  amparado nas lições de 
Aliomar Baleeiro, assentou que:

“O clássico Aliomar Baleeiro escreveu que a produção dos efeitos  
da  imunidade  dos  'templos  de  qualquer  culto'  depende  de  
'interpretação sem distinções sutis nem restrições mesquinhas'. Para  
ele, o 'culto não tem capacidade econômica. Não é fato econômico'.  
Assim,  não  se  devem  considerar  templo  'apenas  a  igreja,  
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sinagoga  ou  edifício  principal,  onde  se  celebra  a  cerimônia  
pública,  mas  também  a  dependência  acaso  contígua,  o  
convento, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa  
ou residência do pároco ou pastor, desde que não empregados em  
fins econômicos'” (grifei). 

Ressalto  que,  naquela  oportunidade,  este  Tribunal  assegurou  a 
imunidade nos termos em que pleiteada pela Mitra Diocesana de Jales, 
provendo o recurso por ela interposto. 

Ademais,  soa  incoerente  afirmar,  como  fez  o  agravante,  que  a 
orientação jurisprudencial firmada no RE 325.822/SP – em que se discutiu 
a  aplicação de imunidade religiosa em caso de todo similar  ao destes 
autos – seria inaplicável na espécie e defender que a situação aqui tratada 
se assemelharia aos temas discutidos no RE 434.251/RJ, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa,  no  RE 253.472/SP,  Relator  para  o  acórdão  o  Ministro  Gilmar 
Mendes,  e  no  AI  661.713-AgR/SP,  Relator  para  o  acórdão  o  Ministro 
Marco Aurélio, recursos que sequer examinam a questão da imunidade 
religiosa.

Isso posto, nego provimento ao agravo regimental.
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Extrato de Ata - 25/06/2013

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 694.453
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S) : DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AGDO.(A/S) : UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 
SÉTIMO DIA
ADV.(A/S) : RICARDO LAERTE GENTIL JUNIOR E OUTRO(A/S)

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. 2ª Turma, 25.06.2013.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

Ravena Siqueira
Secretária Substituta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 495.975 - RS (2002/0156711-0)

RELATOR : MINISTRO JOSÉ DELGADO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : MÁRCIA PINHEIRO AMANTEA E OUTROS
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO MENOR - ASBAM E

OUTRO
ADVOGADO : GILMAR MUHL E OUTRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INSS. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. CTN ART. 14.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 195, § 7º.
1. Sendo a Entidade Beneficente declarada de utilidade pública, não se submete à obrigação
de recolher quota patronal de contribuição social ao INSS, em face da imunidade tributária
que lhe é conferida pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal, em consonância com o art. 14
do Código Tributário Nacional.
2. Na espécie, o Tribunal recorrido, mediante exame do substrato probatório, verificou o
suprimento, pela Instituição Beneficente, de todos os requisitos legitimadores à concessão da
imunidade tributária referenciada, sendo certo que o reconhecimento de tal condição deve
operar efeito “ex tunc”, uma vez que se limita a declarar situação anteriormente existente.
3. Recurso especial conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do
recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luiz
Fux, Teori Albino Zavascki e Humberto Gomes de Barros votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luiz Fux.
Brasília (DF), 04 de setembro de 2003.(Data do Julgamento).

MINISTRO JOSÉ DELGADO
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 495.975 - RS (2002/0156711-0)

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Trata-se de Recurso Especial fundado nas

alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, interposto em autos de embargos à execução

promovida pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em desfavor de

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO MENOR – ASBAM e outro, contra

acórdão assim resumido:

“EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DECADÊNCIA. QUOTA PATRONAL
DE ENTIDADE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. IMUNIDADE. ART.
195 PAR. 7º. LEI 8.212/91. ART. 55. INC. III. PAR. 3º, 4º E 5º. LEI 9.732/98.
ADIN 2.028-4-DF. LIMINAR. EFEITOS “EX NUNC”. PREVALÊNCIA DO ART.
14 CTN.
1. A responsabilidade do responsável tributário é supletiva só respondendo com
seu patrimônio na ausência de bens do contribuinte. Inteligência do art. 4º, § 3º
'in fine', da Lei 6.830/80. Ilegitimidade passiva da Presidente da entidade que se
mantém.
2. A decadência do direito de constituir o crédito tributário, em se tratando de
contribuição previdenciária, continua sendo qüinqüenal – já o era antes da
CF/88 por força da Súmula TFR 108 – uma vez que o art. 45 –I da Lei 8.212/91
afronta a Carta Maior (art. 146 –III –b) e art. 173 –I do CTN, reconhecida a
natureza tributária das contribuições à seguridade social após a CF/88. Caso em
que resta caduco direito à constituição de crédito tributário em relação aos fatos
geradores ocorridos até 12/92.
3. O reconhecimento de entidade com fins filantrópicos opera efeitos 'ex-tunc'
porquanto apenas declara situação pré-existente.
4. Embora o parágrafo 7º do art. 195 da CF/88 mencione isenção, o Supremo
Tribunal Federal na Adin nº 2.028-5, de 14-07-1999, reconheceu como
verdadeira 'imunidade' o benefício ali previsto.
5. O comando previsto no parágrafo 7º, artigo 195 da CF/88 remete à lei o
estabelecimento dos requisitos à sua concessão, lei complementar, como
estatuído no artigo 146 da Carta Política, pois a ela cabe regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar (CF, art. 146, II).
6. Desta forma, os requisitos estabelecidos para fruição da imunidade não são
aqueles dispostos no artigo 55 da Lei nº 8.212, de 1991, mas sim no Código
Tributário Nacional, artigo 14, porquanto o mesmo possui força de lei
complementar. Precedentes desta Turma: AC 2000.04.01.027274-4/RS, v.u., j.
10-08-00, DJ2 n. 215 – E, p. 130/131, Relator Des. Fed. Vilson Darós.
7. Apelação improvida e remessa oficial provida em parte.” (acórdão de
apelação, fl. 145)
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Em primeiro grau ajuizou a recorrida, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO

AO MENOR – ASBAM (entidade filantrópica) e SUELI AUGUSTIN, sua dirigente, ação de

embargos à execução em desfavor do INNS buscando anular débitos previdenciários imputados

à mencionada instituição beneficente. Para tanto, em síntese, aduziu: a) a prescrição qüinqüenal

sobre os créditos exigidos; b) que a ASBAM, por ser reconhecidamente entidade filantróprica,

está isenta dos valores que lhe são exigidos, estando caracterizada essa condição beneficiente,

independentemente de qualquer irregularidade na atualização documental.

Pela sentença de fls. 114/123, julgando procedentes os embargos para o fim de afastar

do pólo passivo Sueli Augustín, tornou-se extinto o crédito tributário e a ação de execução,

nestes moldes:

“... o exeqüente potencializa o problema social (por opção político-econômica),
não equaciona o já existente e, ainda, cumulativamente e sem ruborizar, intenta
onerar quem, despretensiosamente, faz o que ele próprio não faz: justiça social e
respeito aos direitos humanos...
...Não pode uma associação, tal como a embargante, vincadamente em razão do
trabalho social que leva a efeito, suportar a execução, somente por
inadequações documentais ou desatenções administrativas...” (fls. 120/121)

Em sede de apelação, a Autarquia Previdenciária argumenta que a apelada não

apresentou regularmente as documentações que lhe conferem a isenção tributária, sendo certo

que o relatório fiscal da NFLD, de 23 de junho de 1998 (fls. 100/103), traz o ciente da co-ré

Sueli, motivo porque mostra-se legal a sua permanência no pólo passivo.

Apreciando o pleito, o Eg. Tribunal recorrido, nos termos do aresto supratranscrito,

estabeleceu que: a) a co-ré Sueli não deve responder com seus bens pessoais pela dívida exigida,

devendo ser afastada da relação processual; b) os créditos relativos ao período de 09/89 a 06/92

foram extintos pela decadência; c) é reconhecida a regular natureza filantrópica da instituição

executada, não lhe sendo imputável a dívida tributária em referência.

Neste momento, pela via do recurso especial, conforme registrado na decisão de fl.

201, alega-se que “o acórdão atacado contrariou os arts. 150 e 173, I do CTN e 45 e 46 da Lei

nº 8.212/91 e divergiu de julgado do STJ no sentido de, em se tratando de tributos sujeitos a

lançamento por homologação, o Fisco tem o prazo de dez anos, após a ocorrência do fato

gerador, para constituir o crédito tributário. Afora isso, o certificado do CNSS, que reconhece a

entidade como sendo filantrópica não apresenta efeitos 'ex-tunc' e que a imunidade prevista no
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art. 195, § 7º da Constituição não se condiciona apenas aos requisitos do art. 14 do CTN.

Aponta negativa de vigência aos arts. 55 da Lei nº 8.212/91; 111 do CTN; 31, § 2º do Decreto

2.173/97 e 208, § 3º do Decreto 3.048/99 (fls. 148/170) ”.

Além disso, aponta-se violação dos seguintes preceitos legais:

Do CTN:

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”;

Da Lei 8.212/91:

“Art. 45. Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído”;

“Art. 46. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos na forma
do artigo anterior, prescreve em 10 (dez) anos.
(...)”
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
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menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção”.

Do Decreto 2.173/97:

“Art. 31. A pessoa jurídica deve requerer o reconhecimento da isenção ao Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, por intermédio de seu órgão local, juntando ao
pedido as cópias conferidas e autenticadas pelo servidor encarregado da instrução, à
vista dos respectivos originais dos seguintes documentos:
(...)
§ 2º. A eventual existência de débito da requerente no período de 1º de setembro de
1977, data da revogação da Lei nº 3.577, de 4 de julho de 1959, até a data do pedido
da isenção, constituirá impedimento ao seu deferimento, até que seja regularizada a
situação da entidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos
da Lei nº 9.429 de 26 de dezembro de 1996”.

Do Decreto 3.048/99:

"Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando os
seguintes documentos:
(...)

§ 3º. A eventual existência de débito da requerente no período de 1º de setembro de
1977, data da revogação da Lei nº 3.577, de 4 de julho de 1959, até a data do pedido
da isenção, constituirá impedimento ao seu deferimento, até que seja regularizada a
situação da pessoa jurídica de direito privado perante o Instituto Nacional do Seguro
Social, nos termos da Lei nº 9.429, de 26 de dezembro de 1996.( redação anterior a
26/11/2001 – a inicial é de 07/07/2000 )

§ 3º. A existência de débito em nome da requerente constitui impedimento ao
deferimento do pedido até que seja regularizada a situação da entidade requerente,
hipótese em que a decisão concessória da isenção produzirá efeitos a partir do 1º dia
do mês em que for comprovada a regularização da situação."

da pelo Decreto nº 4.032, de 26.11.2001)

Alega-se, ademais, divergência jurisprudencial com o EREsp 132.329/SP, no que se
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refere ao prazo decadencial dos créditos perseguidos, se de cinco anos (aresto recorrido) ou de

dez anos (tese da recorrente):

“TRIBUTÁRIO - TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA - PRAZO.
Estabelece o artigo 73, inciso I do CTN que o direito da Fazenda de constituir o
crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento por homologação poderia ter
sido efetuado. Se não houve pagamento, inexiste homologação tácita.
Com o encerramento do prazo para homologação (05 anos), inicia-se o prazo
para a constituição do crédito tributário.
Conclui-se que, quando se tratar de tributos a serem constituídos por lançamento
por homologação, inexistindo pagamento, tem o fisco o prazo de 10 anos, após a
ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito tributário.
Embargos recebidos.” (EREsp 132.329/SP, DJU 07/06/1999, Rel. Min. Garcia
Vieira)

Sem contra-razões, o recurso especial foi admitido pela decisão de fl. 201, constando,

também, admissão de recurso extraordinário às fls. 202/204.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 495.975 - RS (2002/0156711-0)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INSS. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. CTN ART. 14.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 195, § 7º.
1. Sendo a entidade beneficente declarada de utilidade pública, não se submete à
obrigação de recolher quota patronal de contribuição social ao INSS, em face da
imunidade tributária que lhe é conferida pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal,
em consonância com o art. 14 do Código Tributário Nacional.
2. Na espécie, o Tribunal recorrido, mediante exame do substrato probatório,
verificou o suprimento, pela instituição beneficente, de todos os requisitos
legitimadores à concessão da imunidade tributária referenciada, sendo certo que o
reconhecimento de tal condição deve operar efeito “ex tunc”, uma vez que se limita a
declarar situação anteriormente existente.
3. Recurso especial conhecido e desprovido.

VOTO

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (RELATOR): Conheço do recurso.

Nego-lhe, porém, provimento.

O decisum recorrido, com base em contexto probatório, reconheceu que a entidade

recorrida tem caráter beneficente, pelo que a torna não responsável pela obrigação tributária que

lhe está sendo exigível.

Correto o voto-condutor do acórdão ao afirmar (fls. 138/144):

“Cuida-se de embargos à execução fiscal tendo por alvo a NFLD 32.724.295-7,
que exige contribuições relativas às competências 9/88 a 4/98.
Limite da lide. A causa de pedir da embargante, da qual se deduz, à fl. 04, diz
'que os valores em execução referem-se, tão somente ao percentual patronal, eis
que todo o INSS relativos aos empregados sempre foram recolhidos, não sendo,
portanto, objeto de execução'.
Por sua vez, o pedido, expressamente contido à fl. 10, onde requer que 'seja
reconhecida a IMUNIDADE das contribuições do INSS, tendo em vista a
filantropia da entidade'.
Inobstante isso, o pedido versado na exordial – analisada esta em seu contexto –
busca desconstituir a cártula por inteiro e, ademais, as verbas arrecadadas para
terceiros, pelo INSS, não deixam de ser contribuições patronais para a entidade.
Apelação do INSS. Quanto à preliminar – visando a incluir no pólo passivo a
co-executada - na qual o juízo monocrático houve por bem excluir a embargante
SUELI SCHMITT AGUSTIN, observo que, na inicial executória e CDA (fls.
02/03) constam os nomes da Associação e da embargante como co-responsável
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tributária, em obediência, certamente, à norma do art. 2°, § 5°, I, da Lei n°
6.830/80, não merecendo a co-obrigada Sueli Augustin figurar na lide tão-só por
ser sua fundadora e dirigir a entidade há mais de 20 (vinte) anos.
À fl. 56 a embargante firmou 'Termo de Penhora e Compromisso de Depositário'
dos bens indicados pela ASBAN à fl. 26, e apesar de não juntar Certidão
Imobiliária do imóvel, é crível supor que se trata de bem da própria Associação.
Entretanto, os bens particulares da Presidente da instituição, na condição de
voluntária e sem receber remuneração, não devem responder pela execução de
créditos previdenciários, não se podendo mantê-la no pólo passivo da demanda
executória, por ilegitimidade passiva 'ad causam', na forma do art. 267, inc. VI,
do CPC.
É que a responsável tributária somente responde supletivamente pelos débitos da
entidade, se for o caso, a teor do disposto no § 3°, 'in fine', do art. 4° da Lei
6.830/80.
Decadência. É consabido que a decadência, ao contrário da prescrição, pode e
deve ser conhecida de ofício pelo juiz, assim, apesar de não ter sido reconhecida
decadência pelo nobre juízo 'a quo', tal matéria foi por ele enfrentada, não
havendo óbice em se analisar tal questão neste grau de jurisdição,
independentemente de posterior análise quanto à matéria de fundo da demanda.
O artigo 173, I, do CTN, é contundente ao dispor: O direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 1– do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado'.
A Súmula 219 do extinto Tribunal Federal de Recursos, no mesmo sentido, já
assentava que 'não havendo antecipação do pagamento, o direito de constituir o
crédito previdenciário extingue-se decorridos 5 (cinco) anos do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador'.
No caso dos autos, o TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal - foi emitido em
02-06-98 (fl. 100), sendo a notificação fiscal de lançamento de débito emitida e
assinada pela Sra. Sueli Augustin em 23-06-98, conforme impugnação aos
embargos à fl. 66. Ora, se as parcelas referentes ao ano de 1988, 1989, 1990,
1991 e 1992 , poderiam ter sido objeto de lançamento, respectivamente, a partir
de janeiro/1989, janeiro/1990, janeiro/1991, janeiro/1992 e janeiro/1993 mas,
no entanto, só foram lançadas pelo Fisco Previdenciário em 23-06-98, restando
fulminado pela decadência o direito do INSS em constituir o crédito tributário
relativo aos fatos geradores ocorridos até 12/92, nos termos do art. 173, I, do
CTN e da Súmula 219 supramencionada.
Não se diga que o prazo decadencial de tais parcelas é de 10 (dez) anos, por
força do art. 45 da Lei n°. 8.212/91, eis que a Corte Especial desta Colenda
Corte, em recente decisão, declarou a inconstitucionalidade do referido artigo,
por entender que o mesmo estava a invadir área reservada à Lei Complementar,
vulnerando, desta forma, o art. 146, III, 'b', da Carta Magna (in Argüição de
Inconstitucionalidade em AI n°. 2000.04.01 .092228-3/PR, rel. Des. Fed. Amir
Sarti, julg. 22-08-2001).
Com estas considerações, reconheço a decadência das parcelas referentes ao
período de 09/89 a 06/92, determinando sua exclusão do débito exeqüendo.
Mérito. Quanto à matéria de fundo propriamente dita, restam ser analisadas as
parcelas referentes ao período compreendido de 07/92 até 04/98.
Do incluso processado, colhe-se que a sociedade foi fundada em 18 de outubro
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de 1.979 (fl. 17). Possui declaração de utilidade pública municipal pelo Decreto
n° 808, de 28 de maio de 1992 (fl. 16). Dispõem de Atestado de Registro expedido
pelo CNAS (fl. 22) e Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (fl. 47 –
execução).
A Lei n° 3.577/59, estabelecia que:
“Art. 1°. Ficam isentas da taxa de contribuição de previdência aos institutos e
Caixas de Aposentadorias e Pensões as entidades de fins filantrópicos,
reconhecidas como utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não
percebam remuneração“.
Essa disposição foi expressamente revogada, vigorando até o advento do
Decreto-Lei n° 1.572, de 1° de setembro de 1.977, que estabeleceu novos
requisitos para a concessão e manutenção de isenções, a saber:
“Art. 1°. Fica revogada a Lei n° 3.577 de 04-07-1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões
unificados no Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, as entidades de
fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não
percebam remuneração.
§ 1°. A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que
tenha sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até a
data da publicação deste Decreto-Lei, seja portadora de certificado de entidade
de fins filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta
daquela contribuição“.
Esta legislação, por sua vez, assegurou o direito adquirido das entidades que já
gozavam da isenção, bem como permitiu que se tornassem isentas aquelas que
requeressem o reconhecimento de utilidade pública no prazo de 90 dias, a contar
do início de sua vigência, conforme parágrafo 2°, do art. 1°, do DL n° 1.572/77:
“§ 2º. A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins
filantrópicos que esteja no gozo da isenção referida no 'caput' deste artigo e
tenha requerido ou venha a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do
início da vigência deste Decreto-Lei, o seu reconhecimento como de utilidade
pública federal continuará gozando da aludida isenção até que o Poder
Executivo delibere sobre aquele requerimento“.
Tendo a embargante recebido em 12 de agosto de 1999 o Certificado de Entidade
de Fins Filantrópicos (fl. 48 – execução), e também sendo portadora do Atestado
de Registro junto CNAS, o primeiro certificado, ante seu cunho declaratório,
possibilita a entidade requerer isenção do recolhimento da quota patronal junto
ao INSS.
A declaração precitada abala a certeza do débito exeqüendo na medida em que é
consabido que o deferimento pelo CNAS opera efeitos 'ex tunc'.
Além do que, o próprio dispositivo acima transcrito garante à entidade que ela
“continuará gozando de isenção até que o Poder Executivo delibere sobre aquele
requerimento” (art. 1°, § 2°, 'in fine').
Já decidiu esta Colenda Turma, em voto da lavra do eminente Desembargador
Federal Vilson Darós:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUOTA PATRONAL DE
ENTIDADE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA. ISENÇÃO. 1.
Enquadrando-se a embargante na hipótese prevista no par. 2° do art. 1º do DL
1.572/77, é de ser reconhecida a pretendida isenção. 2. O reconhecimento de
entidade de utilidade pública federal e com fins filantrópicos opera efeitos 'ex
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tunc'. 3. Recurso provido” (TRF 4ª Região, 2ª Turma, AC 920425475-O/RS, Rel.
Des. Fed. Vilson Darós, DJ 01-11-95, p. 75265).
Dessarte, possui a embargante declaração expedida pela Secretária Executiva e
pelo Presidente do CNAS/MPAS, expedida em 03-09-96, atestando que se acha
registrado junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social em sessão
deferida no dia 11-05-82, bem como detém reconhecimento de filantropia pelo
Certificado de fl. 47– execução.
Por fim, as quatro testemunhas ouvidas às fls. 88/91 foram uníssonas ao dizerem
que a entidade se sustenta a partir de doações da comunidade e rendas
provenientes de produtos feitos pela creche, além do que busca atender crianças,
sem qualquer fim lucrativo (fl. 90), e em períodos dificuldades os pagamentos dos
salários atrasados foram adimplidos pela própria direção (fl. 91).
Sendo esta a situação, inexiste dúvidas de que a parte embargante presta
serviços à comunidade, recolhendo crianças que se encontram necessitadas,
encaminhando aos órgãos especializados, prestando ainda o entendimento
moral, econômico e espiritual às crianças, sendo a concessão da isenção medida
imperativa.
Esta E. Turma já entendeu:

“EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. RECONHECIMENTO. 1.
Reconhecida, a embargante, como entidade de utilidade pública federal,
estadual e municipal, preenchendo os requisitos necessários para fazer jus
ao beneficio da isenção da contribuição patronal, não lhe retira essa
qualidade, o fato de não possuir o Certificado de Filantropia. 2. O ato
declaratório de utilidade pública, indispensável à isenção das
contribuições previdenciárias, retroage à data em que a entidade reunia os
pressupostos legais para o reconhecimento desta qualidade” (TRF 4ª
Região, 2ª Turma, REO 930403294-6/RS, Rel. Des. Fed. Jardim de
Camargo, DJ 12-06-96, p. 40247).

Retornando à análise legislativa, e em complementação ao que acima foi
disposto, posteriormente, o § 7º do artigo 195, da atual Carta Magna também
condiciona “às exigências estabelecidas em lei “. Boa parte da doutrina, forte
nas lições e na classificação do mestre José Afonso da Silva, observa que se trata
de norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, depende de uma legislação
que lhe integre a aplicabilidade.
A lei que completa aquele dispositivo constitucional ainda é o artigo 14 do
Código Tributário Nacional (código este que tem status de lei complementar,
como se sabe), que nos remete ao artigo 9° do mesmo diploma tributário. Isto
porque, a Lei n° 8.212/91, em seu artigo 55, não é lei complementar, quando se
sabe que somente à lei complementar cabe regular as limitações ao poder de
tributar, conforme se extrai do artigo 146, inciso II, da própria Constituição
Federal. E quem trata de imunidade está, sem dúvida, tratando de uma limitação
constitucional ao poder de tributar.
Em arremate, e em complementação à jurisprudência do próprio STF, é bom não
olvidar a doutrina de Ives Gandra da Silva Martins, quando averba:

“Sendo pacífico o entendimento de que a limitação ao poder de tributar de
que trata o § 7º do art. 195 da CF/88 é imunidade, apesar de falar isenção,
o único entendimento possível é que somente pode ser regulamentada por
lei complementar, porquanto limitação constitucional ao poder de tributar.
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Permanecem em vigor o art. 14 do CTN, mesmo em relação às
contribuições sociais, tendo em vista que à época da ediçãodo CTN as
contribuições não eram consideradas tributos. (Ives Gandra da Silva
Martins, Imunidade de Contribuições Sociais Requisitos Exclusivos da Lei
Complementar Inteligência do art. 195, § 7º, da Constituição Federal, à
Luz da Jurisprudência da Suprema Corte, em Revista Dialética de Direito
Tributário nº 40, p. 83) [PAUSEN, Leandro; DIREITO TRIBUTÁRIO
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência;
Livraria do Advogado e ESMAFE/RS, 20 edição, Porto Alegre-2000, pág.
305].
Soa o art. 14, do Código Tributário Nacional:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I- não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucro ou participação no seu resultado;
II- aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III- manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.

Já decidiu esta Colenda Turma em voto da lavra do eminente Desembargador
Federal Vilson Darós:

“IMUNIDADE. ARTIGO 195, PARÁGRAFO 7º DA CARTA MAGNA/88.
REQUISITOS. ARTIGO 14 DO CTN. HONORÁRIOS. Embora o parágrafo
7° do artigo 195 da CF/88 mencione isenção, o Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADIN n. 2.028-5, de 14-07-1999, reconheceu como
verdadeira “imunidade” o beneficio ali previsto. O comando previsto no
parágrafo 7º artigo 195 da CF/88 remete à lei o estabelecimento dos
requisitos à sua concessão, lei complementar, como estatuído no artigo 146
da Carta Política, pois a ela cabe regular as limitações constitucionais ao
poder de tributar (CF, art. 146, II). Desta forma, os requisitos
estabelecidos para fruição da imunidade não são aqueles dispostos no
artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, mas sim no Código Tributário
Nacional, artigo 14, porquanto o mesmo possui força de lei complementar.
Mantida verba honorária em 10% sobre o valor atualizado do débito” (AC
2000.04.01.02 72 74-4/RS, v. u., j. 08-11-00, DJ2 n. 215-E, p. 130/131).

Por tudo isso, em sendo os embargos do devedor meio de defesa, com a natureza
jurídica de uma ação incidente que tem por objeto único desconstituir o título
executivo, declarar sua nulidade ou inexistência, correta a decisão que
desconstituiu a CDA, em razão da parte embargante enquadrar-se na noção de
“entidade filantrópica”.
Quanto às contribuições de terceiros - Salário Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE -, também restam fulminadas pela isenção ('rectius': imunidade), pois
também se referem a quota patronal.
Por outro vértice analisada a questão, pelo art. 4º da Lei 9.429, de 26 de
dezembro de 1996 (DOU 27-12-96), “São extintos os créditos decorrentes de
contribuições sociais devidas, a partir de 25-07-81, pelas entidades beneficentes
de assistência social que, nesse período, tenham cumprido com o disposto no
art.55 da Lei 8.212/91”. Cumprido, no caso, o art.14 do CTN.
Sucumbente o ente público, correta a sucumbência fixada pelo douto juízo
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monocrático.
ISTO POSTO, voto no sentido de (A) negar provimento à apelação e (B) dar
parcial provimento à remessa oficial para declarar decaído direito à constituição
do crédito tributário em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 1992, o que não altera, todavia, a decisão monocrática que julgou
procedentes os embargos pelo reconhecimento da isenção ('rectius':
imunidade)”.

Como visto, o aresto objurgado tem seu fundamento sustentado:

a) na análise de fatos comprovados por documentos;

b) no reconhecimento de que há direito adquirido a ser protegido.

Estou de acordo com as conclusões esposadas pelo Tribunal 'a quo'.

Na espécie, a caracterização da recorrida como sendo entidade de fins filantrópicos está

demonstrada de modo inequívoco e com produção de efeitos “ex tunc”.

As exigências do art. 14, do CTN, para gozo de favor fiscal discutido estão presentes.

As entidades filantrópicas não estão obrigadas a recolher a quota patronal

previdenciária.

Isto posto, nego provimento ao recurso.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2002/0156711-0 RESP 495975 / RS

Números Origem: 1146032800 200104010463190

PAUTA: 02/09/2003 JULGADO: 04/09/2003

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOSÉ DELGADO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS

Secretária
Bela. MARIA DO SOCORRO MELO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : MÁRCIA PINHEIRO AMANTEA E OUTROS
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO AO MENOR - ASBAM E

OUTRO
ADVOGADO : GILMAR MUHL E OUTRO

ASSUNTO: Execução Fiscal - Embargos

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e Humberto Gomes de Barros votaram
com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luiz Fux.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 04 de setembro de 2003

MARIA DO SOCORRO MELO
Secretária
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RECURSO ESPECIAL Nº 413.728 - RS (2002/0019258-7)

RELATOR : MINISTRO PAULO MEDINA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : AYRES LOURENÇO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR NOVO HAMBURGO
ADVOGADO : OLIVO SANTIN E OUTROS

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ARTS. 146,
INC. II E 195, §7º, DA C.F. LEI N. 8112/91, ART. 55. ENTIDADE DE FINS
FILANTRÓPICOS. EFEITO EX TUNC DA DECRETAÇÃO DE QUE DE
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL RECONHECIDO.

As limitações constitucionais ao poder de tributar podem ser reguladas
apenas por meio de lei complementar, ex vi do art. 146, inc. II, da Lei Maior, que
assim dispõe, de forma expressa.

O art. 55 da Lei n. 8212/91, uma lei ordinária, não tem, portanto, poder
normativo para operar restrições no tocante à imunidade concedida pela Carta da
República, exercitando papel meramente procedimental, quanto ao reconhecimento
de um direito preexistente.

A instituição de assistência social, para fins do alcançar do direito
oferecido pelo art. 195, §7º, da Constituição Federal, tem de observar os
pressupostos elencados no art. 14 da Norma Complementar Tributária. Nada mais.
Ou, sob ótica distinta, tem direito à imunidade tributária, no momento em que perfaz o
caminho das exigências previstas no Código Tributário Nacional.

Com efeito, o certificar da instituição como de fins filantrópicos e o seu
decretar como de utilidade pública federal têm eficácia meramente declaratória e,
portanto, operam efeitos ex tunc, haja vista a declaração dizer, sempre, respeito a
situações preexistentes ou fatos passados, motivo porque revolve ao momento
constitutivo da realidade jurídica ensejadora da imunidade.

Não tendo os pressupostos revelados pelo art. 55 da Lei n. 8212/91 a
característica de conferir novo status à entidade de fins filantrópicos, senão de
evidenciá-los, em tempo posterior, não há que se falar em existência de crédito
tributário oriundo do não pagamento de contribuição patronal, por instituição que lhe é
imune, sendo devida, pois, a Certidão Negativa de Débito solicitada.

A entidade considerada de fins filantrópicos não está sujeita ao
pagamento de imposto não somente a partir do requerimento, mas, uma vez
reconhecida como tal, desde a sua criação.

Recurso especial não conhecido. Acórdão regional mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins, Eliana Calmon, Franciulli Netto e
Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de outubro de 2002(Data do Julgamento).
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MINISTRO PAULO MEDINA
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 413.728 - RS (2002/0019258-7)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO MEDINA (Relator): Trata-se,

originariamente, de ação declaratória ajuizada por Associação Hospitalar Novo

Hamburgo contra o Instituto Nacional do Seguro Social, que lhe negou o

expedir de Certidão Negativa de Débitos, sob a alegativa de existência de

dívidas patronais de sua responsabilidade.

O pedido inicial consubstancia-se no declarar o direito da

autora "ao não-recolhimento de contribuições sociais para a seguridade social,

arrecadadas e administradas pelo INSS, tendo em vista a sua imunidade frente

a tais exações".

O MM. Juiz Federal julgou procedente o pedido, afirmando

a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8212/91 e, por conseguinte,

reconhecendo fazer jus a autora à imunidade tributária prevista no art. 195,

§7º, da Carta da República.

Em grau de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª

Região manteve a decisão monocrática, em acórdão ementado nestes termos:

"TRIBUTÁRIO. ENTIDADE COM FINS

FILANTRÓPICOS. UTILIDADE PÚBLICA. ISENÇÃO

DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO

DO EMPREGADOR.

1. Entidade com fins filantrópicos declarada de

utilidade pública por decreto federal faz jus à isenção da cota

patronal relativa às contribuições previdenciárias.

2. Recurso e remessa oficial improvidas."
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Daí a interposição deste recurso especial, alicerçado na

alínea "a" do permissivo constitucional, em que o Instituto Nacional do Seguro

Social sustenta ter o v. aresto a quo malferido o art. 55 da Lei n. 8212/91

utilizando-se deste raciocínio:

• a um, o preenchimento dos requisitos legais, de

forma cumulativa é condição indissociável do

conceder da isenção;

• a dois, as contribuições previdenciárias patronais

exigidas, in casu, referem-se ao período de 1993 a

1996, tendo a recorrida obtido o decreto federal de

utilidade pública em 1997;

• a três, a entidade considerada de fins filantrópicos

não está sujeita ao pagamento das exações somente

a partir do requerimento, não desde a sua criação.

Contra-razões às fls. 166/175, em que associação Hospitalar

Novo Hamburgo pugna pela inadmissibilidade do apelo, por incidência da

Súmula n. 7/STJ, bem como pela ausência de interposição do recurso

extraordinário stricto sensu.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 413.728 - RS (2002/0019258-7)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. ARTS. 146, INC. II E 195, §7º, DA C.F. LEI
N. 8112/91, ART. 55. ENTIDADE DE FINS
FILANTRÓPICOS. EFEITO EX TUNC DA
DECRETAÇÃO DE QUE DE UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL RECONHECIDO.

As limitações constitucionais ao poder de tributar
podem ser reguladas apenas por meio de lei complementar, ex
vi do art. 146, inc. II, da Lei Maior, que assim dispõe, de
forma expressa.

O art. 55 da Lei n. 8212/91, uma lei ordinária, não
tem, portanto, poder normativo para operar restrições no
tocante à imunidade concedida pela Carta da República,
exercitando papel meramente procedimental, quanto ao
reconhecimento de um direito preexistente.

A instituição de assistência social, para fins do
alcançar do direito oferecido pelo art. 195, §7º, da Constituição
Federal, tem de observar os pressupostos elencados no art. 14
da Norma Complementar Tributária. Nada mais. Ou, sob ótica
distinta, tem direito à imunidade tributária, no momento em que
perfaz o caminho das exigências previstas no Código
Tributário Nacional.

Com efeito, o certificar da instituição como de fins
filantrópicos e o seu decretar como de utilidade pública federal
têm eficácia meramente declaratória e, portanto, operam
efeitos ex tunc, haja vista a declaração dizer, sempre, respeito
a situações preexistentes ou fatos passados, motivo porque
revolve ao momento constitutivo da realidade jurídica
ensejadora da imunidade.

Não tendo os pressupostos revelados pelo art. 55
da Lei n. 8212/91 a característica de conferir novo status à
entidade de fins filantrópicos, senão de evidenciá-los, em
tempo posterior, não há que se falar em existência de crédito
tributário oriundo do não pagamento de contribuição patronal,
por instituição que lhe é imune, sendo devida, pois, a Certidão
Negativa de Débito solicitada.

A entidade considerada de fins filantrópicos não
está sujeita ao pagamento de imposto não somente a partir do
requerimento, mas, uma vez reconhecida como tal, desde a
sua criação.

Recurso especial não conhecido. Acórdão regional
mantido.

VOTO
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O EXMO. SR. MINISTRO PAULO MEDINA (Relator):

Tempestivo o apelo extremo e inexistente qualquer óbice, prima facie, à sua

admissão, porquanto, a quaestio facti não é imprescindível ao correto

solucionar da controvérsia, ao reverso do afirmado pela recorrida.

Outrossim, descabe o aplicar da Súmula n. 126/STJ, na

espécie, haja vista não ter o INSS se irresignado com o reconhecimento da

isenção a que faz jus a Associação Hospitalar Novo Hamburgo, mas, apenas,

com os efeitos desta declaração judicial, sendo este, pois, o punctum saliens

do recurso vertente.

A questão jurídica reporta-se à imunidade tributária,

reverenciada pelo art. 195, §7º, da Constituição Federal, cujo teor ora

transcrevo: "São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em

lei".

Na circunstância, impende ressaltar que nada obstante o

texto constitucional nos remeta ao vocábulo 'isenção', tratando-se de hipótese

constitucional de não-incidência tributária, imprópria tal nomenclatura,

consoante a mais autorizada doutrina (ref. CARRAZA, Roque Antonio. Curso

de Direito Constitucional Tributário, 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2000),

motivo porque refiro-me à imunidade.

A distinção realizada é deveras importante, porquanto as

limitações constitucionais ao poder de tributar podem ser reguladas apenas por

meio de lei complementar, ex vi do art. 146, inc. II, da Lei Maior, que assim

dispõe, de forma expressa.

Documento: 377113 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 02/12/2002 Página 6 de 11



Superior Tribunal de Justiça

Pode-se concluir, portanto, que o art. 55 da Lei n. 8212/91,

uma lei ordinária, não tem poder normativo para operar restrições no tocante à

imunidade concedida pela Carta da República, exercitando papel meramente

procedimental, quanto ao reconhecimento de um direito preexistente.

Para facilitar a compreensão do assinalado, volvo-me ao seu

trasladar, in verbis:

"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que

tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de

assistência social que atenda aos seguintes requisitos

cumulativamente:

I - seja reconhecida como de utilidade pública

federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;

II - seja portadora do Certificado ou do Registro

de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho

Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;

III - promova a assistência social beneficente,

inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos,

excepcionais ou pessoas carentes;

IV - não percebam seus diretores, conselheiros,

sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não

usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;

V - aplique integralmente o eventual resultado

operacional na manutenção e desenvolvimento de seus

objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho

Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de

suas atividades.

1º Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de
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que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do

Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para

despachar o pedido.

2º A isenção de que trata este artigo não abrange

empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria,

seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção.

O art. 14 do Código Tributário Nacional, este, lei de eficácia

complementar, embora aprovada por processo legislativo ordinário, por força

da Constituição de 1988, por sua vez, diante da vedação de cobrança de

imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços de instituições de assistência

social, infundida pelo art. 9º do mesmo Codex, assinala os seguintes requisitos,

de subordinação obrigatória, para o fazer jus ao benefício:

"I - não distribuírem qualquer parcela de seu

patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação

de seu resultado;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus

recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e

despesas em livros revestidos de formalidades capazes de

assegurar sua exatidão".

Destarte, a instituição de assistência social, para fins do

alcançar do direito oferecido pelo art. 195, §7º, da Constituição Federal, tem de

observar os pressupostos elencados no art. 14 da Norma Complementar

Tributária. Nada mais. Ou, sob ótica distinta, tem direito à imunidade tributária,

no momento em que perfaz o caminho das exigências previstas no Código

Tributário Nacional.
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Com efeito, o certificar da instituição como de fins

filantrópicos e o seu decretar como de utilidade pública federal têm eficácia

meramente declaratória e, portanto, operam efeitos ex tunc, haja vista a

declaração dizer, sempre, respeito a situações preexistentes ou fatos passados,

motivo porque revolve ao momento constitutivo da realidade jurídica

ensejadora da imunidade.

In casu, a irresignação recursal, consoante relatei,

restringe-se ao lapso inicial de incidência da imunidade, tendo em vista a

existência de dívida da empresa recorrida com o INSS, a remontar a período

no qual ainda não tinha sido reconhecida como de utilidade pública federal, por

decreto.

Entrementes, com esteio nas razões expendidas, forçoso o

reconhecer de que não viola o preceito do art. 55 da Lei n. 8112/91 o v.

acórdão a quo, quando garante a não-incidência das contribuições

previdenciárias patronais, de 1993 a 1996, à instituição reconhecida por decreto

federal como de utilidade pública, ainda que datado de 1997.

A importar ao reconhecimento do direito à imunidade, o

comprovar de que satisfeitos os requisitos legais pertinentes, o que, à toda

evidência, ocorreu, na espécie.

E, não tendo estes pressupostos a característica de conferir

novo status à entidade de fins filantrópicos, senão de evidenciá-los, em tempo

posterior, não há que se falar em existência de crédito tributário oriundo do não

pagamento de contribuição patronal, por instituição que lhe é imune, sendo
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devida, pois, a Certidão Negativa de Débito solicitada.

Afinal, para melhor aclarar o decidido, ressalto que a

entidade considerada de fins filantrópicos não está sujeita ao pagamento de

imposto não somente a partir do requerimento, mas, uma vez reconhecida

como tal, desde a sua criação.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso especial, ante a

ausência da alegada afronta ao dispositivo infraconstitucional indicado.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2002/0019258-7 RESP 413728 / RS

Números Origem: 9818088247 9904010922564

PAUTA: 03/10/2002 JULGADO: 08/10/2002

Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO MEDINA

Presidenta da Sessão
Exma. Sra. Ministra ELIANA CALMON

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ EDUARDO DE SANTANA

Secretária
Bela. BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : AYRES LOURENÇO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR NOVO HAMBURGO
ADVOGADO : OLIVO SANTIN E OUTROS

ASSUNTO: Tributário - Contribuição - Social - Isenção

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."

Os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins, Eliana Calmon, Franciulli Netto e Laurita
Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 08 de outubro de 2002

BÁRDIA TUPY VIEIRA FONSECA
Secretária
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