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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASILDO BRASIL

PREÂMBULO

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



33

ART.6 ºART.6 º

São São direitos sociaisdireitos sociais a a 
educação, a saúde, o educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a lazer, a segurança, a 
previdência social, a previdência social, a 
proteção à proteção à 
maternidade e à maternidade e à 
infância, a infância, a 
assistência aos assistência aos 
desamparadosdesamparados, na , na 
forma desta forma desta 
Constituição.Constituição.
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ARTIGO 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERALARTIGO 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A A assistência socialassistência social será será prestada a prestada a 
quem dela necessitarquem dela necessitar, , 
independentemente de contribuição à independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos:seguridade social, e tem por objetivos:
I I -- a proteção à família, à maternidade, à a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice;infância, à adolescência e à velhice;
II II -- o amparo às crianças e o amparo às crianças e 
adolescentes carentes;adolescentes carentes;
III III -- a promoção da integração ao a promoção da integração ao 
mercado de trabalho;mercado de trabalho;
IV IV -- a habilitação e reabilitação das a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida promoção de sua integração à vida 
comunitária;comunitária;
V V -- ......
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DO ARTIGO 227 DA DO ARTIGO 227 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERALCONSTITUIÇÃO FEDERAL

É dever da É dever da família, da sociedade e família, da sociedade e 
do Estadodo Estado assegurar à criança e ao assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, convivência familiar e comunitária, 
além de colocáalém de colocá--los a salvo de toda los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e exploração, violência, crueldade e 
opressão.opressão.
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2° Setor 
com 
fins 

lucrativos

1° Setor
Governamental

3° Setor 
sem
fins

lucrativos
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ALGUMAS ANÁLISES DO TSALGUMAS ANÁLISES DO TS

--SRF: +SRF: +--65.000 ATIVAS65.000 ATIVAS
--MOVIMENTO: 12 BILHÕESMOVIMENTO: 12 BILHÕES

1,2 1,2 –– 1,5% DO PIB EM CRESCIMENTO1,5% DO PIB EM CRESCIMENTO
MÉDIA MUNDIAL: 4,7% DO PIBMÉDIA MUNDIAL: 4,7% DO PIB

--CERCA DE 2 MILHÕES DE EMPREGOSCERCA DE 2 MILHÕES DE EMPREGOS
--15 MILHÕES DE PESSOAS DOANDO RECURSOS15 MILHÕES DE PESSOAS DOANDO RECURSOS

--12 MILHÕES DE VOLUNTÁRIOS12 MILHÕES DE VOLUNTÁRIOS

IMPACTAM NO ORÇAMENTO PÚBLICO
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TRATAMENTO TRIBUTÁRIO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 
DIFERENCIADODIFERENCIADO

A ENTIDADE FAZ TAREFAS DO ESTADOA ENTIDADE FAZ TAREFAS DO ESTADO
BENEFBENEFÍÍCIO TRIBUTCIO TRIBUTÁÁRIORIO CONTRAPRESTACONTRAPRESTAÇÇÃOÃO

MUDANMUDANÇÇA DE  PADRÃOA DE  PADRÃO PATERNALISTA E PATERNALISTA E 
ASSISTENCIALISTA  (ANTIGAS CERTIFICAASSISTENCIALISTA  (ANTIGAS CERTIFICAÇÇÕES)ÕES)
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Ordenamento jurídico Ordenamento jurídico 

CF art. 5º 
CF art. 145, § 1º  (capacidade  econômica)
CF art. 146, II (lei complementar)
CF art. 150, IV, VI, c, § 4º  (imunidades)
CF art. 195, § 7º (seguridade  social-IMUNIDADE?)

CTN art. 3º (conceito de tributo)
CTN art. 9º, a,b,c (imunidades)
CTN art. 14, I, II, III, § 1º, 2º (requisitos)
CTN art. 16 (conceito de imposto)
CTN art. 175, I (conceito de isenção)
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LegislaçãoLegislação AplicávelAplicável

Lei 10.406/02-NCC
Lei 8.212/91
Lei 10.833/03
Decreto 3.000/99
Decreto 3.048/99
ISS
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NOVO CÓDIGO CIVILNOVO CÓDIGO CIVIL--
ESTATUTOS E REFLEXOSESTATUTOS E REFLEXOS
CAPÍTULO IICAPÍTULO II
DAS ASSOCIAÇÕES

Art. 53. Constituem-se as associações pela
união de pessoas que se organizem para
fins não econômicos.



OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

Diz o Artigo 113 do CTN: A obrigação tributária 
é principal ou acessória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária ....
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação 
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou 
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação 
ou da fiscalização dos tributos.
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SUJEITO PASSIVO

O sujeito passivo da obrigação principal é a 
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 
da penalidade pecuniária. ...

Fundamento: Art. 121 do CTN
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INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

• A lei tributária não pode alterar a definição, 
o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos 
e formas de direito privado, utilizados, 
expressa ou implicitamente, pela Constituição 
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou 
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou 
dos Municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias. 

Artigo 110 do CTN



15

IMUNIDADE

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

Fonte:M.Biasioli
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Imunidade CF
Determinação e vontade do 

Poder Constituinte!



CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DAS LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR

ART.150 - ...,é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios 

VI - instituir impostos sobre:

B) templos de qualquer culto
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ART.150 - ...,é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios 
VI - instituir impostos sobre:

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

Municípios: 

§ 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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CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA 
TRIBUTÁRIO NACIONAL -

…atendidos os requisitos da lei
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. 

Fundamento: Art. 146 CF.
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CTNCTN-- Lei ComplementarLei Complementar

A A LEI 5.172 DE 25/10/1966LEI 5.172 DE 25/10/1966 -- DOU DOU 
27/10/1966 27/10/1966 -- RET 31/10/1966 (CRET 31/10/1966 (Cóódigo digo 
TributTributáário Nacional) dispõe sobre o rio Nacional) dispõe sobre o 
Sistema TributSistema Tributáário Nacional e rio Nacional e 
Institui Normas Gerais de Direito Institui Normas Gerais de Direito 
TributTributáário Aplicrio Aplicááveis veis àà União, União, 
Estados e MunicEstados e Municíípios.pios.
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É vedado
à União, aos Estados, 

ao Distrito  Federal e aos Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
a)  o patrimônio, a renda ou  serviços uns dos 
outros;

b)  templos de qualquer 
culto;

CTN art 9º
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c) o patrimônio, a 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, observados os 
requisitos fixados na Seção II deste 
Capítulo; (LC 104, 10-01-2001)
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CTN , 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 distribuírem qualquer  
parcela de seu patrimônio ou 
de suas rendas, a qualquer 
título; (LC 104, 10-01-2001)
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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.
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§ 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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ESTATUTO SOCIALESTATUTO SOCIAL
Qual ou quais serão Qual ou quais serão 
minhas minhas atividadesatividades??
––EducaçãoEducação
––Assistência socialAssistência social
––Saúde Saúde 
––Cultural e CientíficaCultural e Científica
––......
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ESTATUTO SOCIALESTATUTO SOCIAL
Quais serão minhas Quais serão minhas 

fontes de fontes de recursos diretorecursos direto??
––Prestação de serviços de Prestação de serviços de 
EducaçãoEducação
––Prestação de Serviços de Prestação de Serviços de 
Assistência SocialAssistência Social
––Prestação de Serviços de Prestação de Serviços de 
SaúdeSaúde
––Outras...

ATIVIDADES PRÓPRIAS
Outras...
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ESTATUTO SOCIALESTATUTO SOCIAL
Quais serão minhas Quais serão minhas 

fontes de fontes de recursos recursos 
indiretos?indiretos?

––Atividades meio Atividades meio 
ComerciaisComerciais
IndustriaisIndustriais

––Doações Doações 
––Convênios

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Convênios
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Imunidades ?
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

Imposto sobre a Renda e 
Proventos de qualquer Natureza 

(IR)

Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS)

Imposto sobre Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU)

Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI)

Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA)

Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS)

Imposto Territorial Rural (ITR) Imposto sobre Transmissão Inter 
Vivos de Bens Imóveis (ITBI)

Imposto sobre Importação (II)
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ICMS - IPI

IMUNIDADE ou ISENÇÃO?
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ISENÇÃO

LEI

RENÚNCIA FISCAL
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CTN art 175 , I

Isenção é uma 
exclusão
do crédito 
tributário.
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ISENÇÃO E OBRIGAÇÕES ISENÇÃO E OBRIGAÇÕES 

Art.  175 – parágrafo único:
A exclusão do crédito

tributário não dispensa o 
cumprimento das

obrigações ACESSÓRIAS, 
…
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SUJEITOS DA ISENÇÃOSUJEITOS DA ISENÇÃO

Aqueles 
que a Lei
Indicar

Artigo 176-CTN
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 195,§ 7º. 

São isentas de contribuição para a 
seguridade social as entidades beneficentes 

de assistência social que atendam as 
exigências estabelecidas em lei.

ISENÇÃO ?
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CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

QUOTA PATRONAL 
CSLL
COFINS

DEVEMOS PAGAR?
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LEI 8.212/91 – ARTIGO 22-23 / BENEFÍCIO FISCAL

A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade 
Social:

I – 20% sobre a FOPAG;
II – SAT (Seguro de Acidente de Trabalho), inclusive o adicional;
III – 20% sobre a FOPAG de contribuintes individuais; 
IV – 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços prestado por intermédio de cooperativas de trabalho.
V – COFINS; 
VI – CSSL.
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LEI 8.212 / 91 – art. 55

Fica isenta das contribuições previdenciárias 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 Registro e do CEAS, fornecidos pelo 
CNAS. 
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LEI 8.212/91 – ARTIGO 55 (cont.)
III - promova a assistência social / educacional / saúde, a 

menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes.

IV - não percebam seus diretores, sócios, remuneração e não 
usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na 
manutenção seus objetivos institucionais;

VI - apresentar, anualmente ao órgão do INSS competente, 
relatório circunstanciado de suas atividades. 
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PEDIDO DE ISENÇÃO

ISENÇÃO X FILANTROPIA-GRATUIDADE

REQUERER ao INSS/SRP ( ANEXO X DA IN 100/03)

JUNTANDO TODOS OS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS;

NA FALTA DE ALGUM DOCUMENTO?
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PEDIDO DE ISENÇÃO
NOTIFICA-SE O INTERESSADO PARA APRESENTÁ-LO 

NO PRAZO DE 05 DIAS, CASO NÃO APRESENTE OS 
DOCUMENTOS SEU PEDIDO SERÁ SUMARIAMENTE 
INDEFERIDO E ARQUIVADO;

DA DECISÃO
SENDO DEFERIDO O PEDIDO SERÁ EXPEDIDO O ATO 

DECLARATÓRIO, O CONTRIBUINTE SERÁ 
COMUNICADO;

A ISENÇÃO GERARÁ EFEITOS A PARTIR DA DATA 
DO PEDIDO;
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PEDIDO DE ISENÇÃO

CASO HAJA DÉBITO,A PARTIR DO MÊS EM QUE 
FOR  COMPROVADA A REGULARIZAÇÃO;

RECURSO AO CRPS

NO CASO DE INDEFERIMENTO CABERÁ 
RECURSO AO CRPS;
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PEDIDO DE ISENÇÃO

RATIFICAÇÃO ANUAL

UMA VEZ ISENTA A ENTIDADE, SE 
DESCUMPRIR QUALQUER DOS 
REQUISITOS LEGAIS, PODERÁ TER 
SUA ISENÇÃO CANCELADA.
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O que é a Cofins?

• Cofins contribuição para 
financiamento da seguridade social.

• Foi criada pela Lei Complementar n° 70, de 
30    de   dezembro   de   1991 ,   e alterada 
posteriormente, pela Lei nº 9.718/98,   pela lei 
9.732/98 e por algumas MPs.
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Apresentação da DACON por
entidades sem fins lucrativos
A Secretaria da Receita Federal,em seus

PARECERES, pacificou o entendimento de que as 
entidades imunes e isentas estão sujeitas ao
recolhimento não cumulativo da COFINS 

sobre receitas não próprias e consequentemente
à apresentação do Demonstrativo de Apuração de 

Contribuições Sociais – DACON.
Judicial inconstitucionalidade da cobrança da

COFINS. 
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I.R.P.J.
• ENTIDADES IMUNES
• ENTIDADES ISENTAS

COMO NÃO PAGAR? 
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AS ENTIDADES TÊM 
IMUNIDADE A TAXAS E 

CONTRIBUIÇÕES? 
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As taxas e contribuições
são tributos oriundos de 
atividades estatais que 
proporcionam resultados
ao contribuinte. 

A taxa é contraprestacional
A contribuição de melhoria

é indenizatória.
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O imposto ao contrário,
é uma unilateral participação 
monetária do Estado-Fisco. 
É uma captação de riqueza

das pessoas físicas ou 
jurídicas com capacidade 

contributiva.

Fonte: MARLI S. BORGES
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IsençãoIsenção nãonão é é extensivaextensiva

Art. 177. Salvo disposição de lei em
contrário, a isenção não é extensiva:

I - às taxas e às contribuições de 
melhoria;

II - aos tributos instituídos posteriormente
à sua concessão.
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ISENÇÃOISENÇÃO

Art. 178. A isenção, salvo se 
concedida por prazo certo ou

em função de 
determinadas condições, 
pode ser revogada ou

modificada por lei a 
qualquer tempo, …



DIREITO ADQUIRIDODIREITO ADQUIRIDO

Lei 3.577/59

Utilidade Pública
Não Rem.

Certificado Pz Indeterm.

Art. 1º
Isenção 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS



DIREITO ADQUIRIDODIREITO ADQUIRIDO
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Dec-Lei 1.572/77

Utilidade Pública
Não Remuneração

Certificado
Revoga
Isenção

Isenção
Mantida

Código Civil: Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
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FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO 

CTN Artigos 194 / 200



DÉBITOS X BENEFÍCIOSDÉBITOS X BENEFÍCIOS

CF/88CF/88::
Art. 195Art. 195

§ 3º.: A pessoa jurídica em débito com o sistema § 3º.: A pessoa jurídica em débito com o sistema 
da da seguridade socialseguridade social, como estabelecido em lei, , como estabelecido em lei, 
não poderá contratar com o Poder Público nem não poderá contratar com o Poder Público nem 
dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícioscreditícios;;
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PROCESSO ADMINISTRATIVO

• Lei Federal n. 9.784/99 – Processo
Administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal

• Decreto Federal n. 70.235/72 – Processo
Administrativo Fiscal –SRF (C/ MP 232/04)

• Decreto Federal n. 3.969/01 – MPF –
Fiscalização da Previdência Social
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL/SECRETARIA DE RECEITA 

PREVIDENCIÁRIA – INSS/SRP

Procedimento fiscalizatório da ISENÇÃO/ IMUNIDADE

Informação fiscal
• verificação do cumprimento dos requisitos de 

imunidade/isenção;
• emissão de Informação Fiscal, no caso de descumprimento;
• notificação da entidade, que poderá apresentar defesa, no 

prazo de 15 dias;
• indeferimento do pedido - cabe recurso para o Conselho de 

Recursos da Previdência Social.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL/SECRETARIA DE RECEITA 

PREVIDENCIÁRIA – INSS/SRP

Procedimento fiscalizatório

Representação ao CNAS no caso de 
descumprimento:
• verificação do cumprimento dos requisitos para concessão do 

CEAS;

• notificação da entidade, que poderá apresentar defesa, no 
prazo de 30 dias;

• deliberação acerca do cancelamento pelo CNAS;
• no caso de cancelamento, possibilidade de interposição de 

recurso ao Ministro da Previdência Social.
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SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL - SRF

Procedimento de Fiscalização
• verificação do cumprimento dos requisitos previstos em lei 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - SRF;
• notificação fiscal, no caso de descumprimento;
• impugnação pela entidade  
• decisão da Delegacia da Receita Federal;
• possibilidade de interposição de recurso ao Conselho de 

Contribuintes ?
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PROCESSO JUDICIAL

• Sucesso estruturação geral da entidade

Além dos remédios jurídicos, a defesa das Entidades 
está na sua transparência administrativa, com o 

cumprimento das normas legais e sua contabilidade 
obedecendo a todas as Normas Brasileiras de 

Contabilidade ,bem como sua prestação de contas na 
forma da lei.
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A Contabilidade é instrumento de:

credibilidade 
defesa legal

transparência 
integridade da instituição

comprovação  da atividade social
controle interno

aprimoramento de gestão

É UMA ALIADA!

Fo
nt

e:
IN

SS
-S

P
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Medidas Judiciais Pertinentes

Mandado de segurança 
Ação declaratória
Ação anulatória de débito fiscal
Ação de repetição de indébito
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TERCEIRO SETOR

RECURSOS

MAIOR FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE SOCIAL



65

INFORMAÇÃO CONTÁBIL

REFLEXOS DIRETO NO 
ORÇAMENTO PÚBLICO E NA 

DESTINAÇÃO/APLICAÇÃO
DOS RECURSOS DO ESTADO
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“Tenho a convicção de que ninguém pode 
sentir-se plenamente realizado, como 
profissional e como pessoa, sem ter a 

oportunidade de exercitar seus deveres e 
direitos de cidadão. Da mesma forma, 

nenhuma empresa pode ser plenamente 
eficiente atuando em um ambiente 

excessivamente desigual.”

The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies
Source: Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project

Geraldo Carbone

Presidente do BankBoston e Presidente

Do Conselho Curador Da Fundação BankBoston
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OBRIGADO.

www.sergiomonello.com.br

www.auditus.com.br


