
Imunidade Tributária de Entidades do Terceiro Setor 

 

Tema em constante discussão e que suscita muitas dúvidas no Terceiro 

Setor, a imunidade tributária de fundações e associações civis sem 

finalidade lucrativa de interesse social é uma questão que, para ser 

melhor compreendida, precisa ser analisada sob ao menos dois aspectos: 

i) o objetivo (se a sua instituição e respectivas finalidades atendem os 

requisitos legais) e o subjetivo (se as atividades desenvolvidas pela 

entidade se coadunam com seus objetivos estatutários). 

Em linhas gerais, fazem jus à imunidade de impostos as instituições de 

educação, de saúde ou de assistência social que desenvolvam serviços de 

caráter complementar às atividades inerentes à própria existência do 

Estado. Neste conceito de instituição enquadram-se tanto as associações, 

quanto as fundações privadas. 

Adentrando no arcabouço jurídico que regula a matéria, lembramos que 

a alínea “c” do inc. VI do art. 150 da Constituição Federal prevê, de 

forma expressa, a imunidade de impostos às entidades de educação e de 

assistência social sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos 

legais. E como atividade de assistência social se compreende as de 

saúde. 

Vale notar que a imunidade referida restringe-se aos impostos, não se 

estendendo, portanto, aos demais tributos (v.g contribuições de 

melhoria, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições sociais etc). 

Por seu turno, o § 7° do art. 195 da Carta Maior estabelece a “isenção” 

das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes de 

assistência social, desde que atendidas as exigências da Lei nº 

12.101/09, especialmente as relacionadas a obtenção do Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social (a rigor, trata-se de 

imunidade, não de isenção; dentre outras diferenças técnicas entre os 

dois institutos, citamos a mais marcante delas: as imunidades 

encontram-se previstas na Constituição Federal, ao passo que as 



isenções são decorrentes da Lei, portanto, concedidas pelos Entes 

Políticos e passíveis de revogação). 

No campo infraconstitucional, a matéria encontra amparo legal nos 

artigos 9° e 14° do Código Tributário, cujas disposições exigem da 

entidade o cumprimento, de forma cumulativa, de quatro requisitos para 

se alcançar a imunidade dos impostos: a) não ter fins lucrativos; b) não 

distribuir seu patrimônio ou suas rendas; c) aplicar seus recursos 

integralmente no Brasil; d) manter escrituração e contabilidade 

regulares. 

Ressalvando o nosso entendimento de que quaisquer outras exigências 

não previstas em Lei Complementar (in casu, no Código Tributário 

Nacional) para se alcançar a imunidade são inconstitucionais, o fato é 

que as Leis Ordinárias n°s 9.532/97 e 12.101/09 impuseram uma série 

de outras exigências para que as organizações do Terceiro Setor 

alcancem a condição de entidades imunes aos impostos e às 

contribuições para a seguridade social a cargo da “empresa”, as quais 

serão abordadas a seguir. 

De início, nos restringiremos às exigências legais previstas no Código 

Tributário Nacional, para, em seguida, adentrar nas considerações acerca 

das (inconstitucionais) exigências previstas nas acima citadas Leis 

Ordinárias. Vejamos: 

É importante registrar que a exigência consubstanciada na ausência de 

fins lucrativos não significa, em absoluto, que a instituição deve prestar 

seus serviços de forma gratuita. Da mesma sorte, não há qualquer 

vedação legal que impeça a consecução de superávits, fenômeno 

importante e necessário à própria sobrevivência da entidade. 

É de se ressaltar que as próprias Leis n°s 9.532/97 e 12.101/09 (§ 3° do 

art. 12, e inciso II do art. 29, respectivamente) prevêem hipóteses de 

haver superávits no desenvolvimento das atividades da entidade imune, 

pois ambas determinam que eventuais superávits deverão ser 

integralmente destinados “à manutenção e ao desenvolvimento” dos 

objetivos sociais da entidade. Portanto, não há qualquer vedação legal 



que impeça a cobrança pelos serviços prestados ou a obtenção de 

superávits. Há, sim, limitações nas destinações destes superávits, o que 

se mostra razoável ante os limites constitucionais. 

No que concerne à proibição de a entidade distribuir parcelas do seu 

patrimônio ou de suas rendas, estas disposições devem ser interpretadas 

de forma sistemática, dentro de um contexto de razoabilidade. 

Não restam dúvidas de que a entidade imune não está autorizada a 

alienar seu patrimônio, pois a manutenção do seu acervo é 

imprescindível à consecução dos seus objetivos estatutários. Todavia, 

não há como negar que parcela das suas rendas (estas entendidas em 

sentido amplo) deve, necessariamente, ser utilizada para fazer frente às 

despesas inerentes à manutenção das suas atividades, aí incluídas as 

remunerações pagas como contraprestação aos serviços pessoais 

prestados por colaboradores, desde que em benefício da entidade. 

O que se deve evitar é a remuneração exorbitante, fora dos padrões de 

mercado, pois tal prática pode ser caracterizada como distribuição 

disfarçada do patrimônio os das rendas da entidade, o que é 

expressamente vedado e poderá ter como consequência a perda da 

condição de entidade imune. 

Em suma, o que não se admite, com acerto, é a distribuição dos seus 

superávits aos seus dirigentes ou instituidores, como fazem as 

sociedades de direito privado aos seus acionistas, diretores e sócios. 

A terceira exigência do Código Tributário Nacional diz respeito à 

obrigatoriedade de a entidade aplicar no Brasil 100% dos seus recursos. 

Entendemos que esta disposição encontra-se em consonância com a 

própria razão de existência da entidade, pois os entes políticos (União, 

Estados, DF e Municípios) abrem mão de parcela das suas receitas 

(arrecadação tributária) em troca de um “complemento” nos serviços que 

deveriam ser originalmente prestados pelo Estado, e que vêm 

gradualmente sendo assumidos pelo Terceiro Setor.  

O último requisito imposto pelo Código Tributário (exigência de se 

manter escrituração e contabilidade regulares) mostra-se imprescindível 



para que os órgãos fiscalizadores possam verificar o atendimento das 

demais exigências. 

Sob a nossa ótica, o pleno atendimento destes quatro requisitos já seria 

suficiente para a entidade alcançar a condição de imune, pois, a rigor, 

quaisquer outras exigências legais estariam em absoluto descompasso 

com o quanto previsto no inciso VI, aliena “c” do art. 150 da 

Constituição Federal e nos arts. 9º e 14 do Código Tributário Nacional. 

Nada obstante tal constatação, o fato é que a Secretaria da Receita 

Federal e o INSS impõem uma série de outras exigências àqueles que 

pretendem gozar da imunidade tributária dos impostos e das 

contribuições previdenciárias. 

Com efeito, a ânsia arrecadatória desses órgãos é tão grande que, na 

prática, o candidato a entidade imune deve atender a uma série de outros 

requisitos para ter reconhecida a sua imunidade. 

Diversos são os exemplos destas inconstitucionalidades, e dentre elas 

destacamos: a) exigência de apresentar certidão negativa de débitos 

relativa ao FGTS e aos tributos federais; b) ter suas demonstrações 

contábeis e financeiras auditadas por auditor independente quando sua 

receita bruta ultrapassar o limite legal; c) reter e recolher tributos e 

contribuições na condição de responsável tributário, dentre outras. 

Mas não é só isso. Além dessas inconstitucionais e ilegais exigências 

(pois não previstas na Carta da República e no Código Tributário 

Nacional, como já dissemos), o Legislador Ordinário perpetrou 

verdadeira amputação na Constituição Federal ao “excluir” da zona de 

imunidade, por exemplo, o imposto de renda incidente sobre 

rendimentos e os ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras 

de renda fixa ou variável (§ 1° do art. 12 da Lei n° 9.532/97). 

Ora, a Constituição Federal determinou a imunidade de todos e 

quaisquer impostos, pouco importando se estes são decorrentes das 

atividades normais da entidade ou de ganhos de capital auferidos em 

aplicações financeiras feitas em prol da manutenção da entidade. 



Como se nota, os gestores destas entidades devem estar atentos para não 

se submeterem às inconstitucionalidades e ilegalidades que vem sendo 

perpetradas, e para tanto recomenda-se o estudo da viabilidade de se 

socorrer ao Poder Judiciário, único meio de se fazer prevalecer as 

determinações da Constituição Federal.  

Nada obstante tais considerações, atendidos os requisitos legais, a 

entidade fará jus ao gozo da imunidade tributária relativa aos impostos 

(Lei n° 9.532/97), às contribuições previdenciárias a cargo da “empresa” 

devidas ao INSS (Lei n° 12.101/09), e à COFINS (inciso X do art. 14 da 

Medida Provisória n° 2.158-35/01).  

Deverão, todavia, se submeter à tributação pelo PIS/PASEP, que deverá 

incidir à alíquota de 1% (um por cento) sobre a folha de salários da 

entidade (art. 13 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, ainda em vigor 

por força da Emenda Constitucional n° 32/2001) e, se não dispuserem de 

medida judicial que a ampare, recolher o imposto de renda incidente 

sobre os ganhos de capital decorrentes de aplicações em renda fixa e 

renda variável. 
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