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A LEI DAS OSCIPS E A REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
Traz diretrizes/ Aponta Tendências e Necessidades:

� Reconhece atividades de interesse Público: “Formas alternativas de Geração de Renda, 

Emprego e Crédito”;

� Estabelece que para celebrar o Termo de Parceria o Poder Público, “poderá” fazer

concurso de Projetos;concurso de Projetos;

� Determina quem não é OSCIP:  entidades de benefício mútuo /  religiosas / que

comercializam plano de saúde;

� Impõe normas de boa governança, accountability – prestação de contas, Conselho

Fiscal / auditorias / responsabilidade dos dirigentes / profissionalização / possibilidade de 

Remunerar Dirigentes



“VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os

Entre as normas de boa governança, 
obrigatórias no Estatato Social de uma OSCIP 

(art. 4º de Lei 9790/99): 

“VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os
dirigentes da entidade, que atuem efetivamente na gestão
executiva e para aqueles que a ela prestam serviços
específicos , respeitados, em ambos os casos, os valores
praticados pelo mercado, na região correspondente à sua área de
atuação;”



Pode a lei impor a condição de voluntário a um
dirigentes de determinado tipo de entidade,dirigentes de determinado tipo de entidade,
proibindo a fruição do direito de livre exercício
de atividade profissional ?



“Art. 5o CF  ...
XIII – É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer.”

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento;

“Art. 170 CF – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
...
VIII – busca do pleno emprego;”

“Art. 193 CF – A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça sociais.”



Lei de Utilidade Pública Federal
� Lei nº 91/35

Art. 1º As sociedades civis, as associações e as fundações constituidas 
no país com o fim exclusivo de servir desinteressadamente á coletividade no país com o fim exclusivo de servir desinteressadamente á coletividade 
podem ser declaradas de utilidade publica, provados os seguintes 
requisitos: 

a) que adquiriram personalidade jurídica; 
b) que estão em efetivo funcionamento e servem 

desinteressadamente á coletividade; 
c) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscai s, deliberativos 

ou consultivos não são remunerados. 



Lei do Imposto de Renda
Lei 9532 de 1997, art. 12, § 2o

“Art. 12 Para efeito do disposto no art. 150, VI, “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, sempopulação em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem
fins lucrativos.”

“ §§§§ 2o – Para 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;”



Lei do Imposto de Renda
Lei 9532 de 1997, art. 15, § 3o

Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, 
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os 
quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de 
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação 
ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro 
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
(...)
§ 3º Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas 
"a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.



I – Organizações de Assistência Social – Saúde, assis tência 
e educação (art. 150, CF; art. 14 CTN; art. 12 lei 9532/97) 

II – Organizações que desenvolvem outras atividades de 
interesse público (art. 15 lei 9532/97) 
Qualificadas como OSCIP
Qualificadas como UPF 
Nenhuma das duas qualificações anteriores



I – Entidades de Assistência Social
Constituição Federal

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; 
VI - instituir impostos sobre
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
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;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.



I – Entidades de Assistência Social
Código Tributário Nacional

“ 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;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.”



I – Entidades de Assistência Social

- Lei Ordinária não regulamenta a limitação
constituicional ao poder de tributar

“a remuneração dos funcionários e administradores não
afasta a imunidade , desde que seja equivalente aosafasta a imunidade , desde que seja equivalente aos
serviços por ele prestados. O que afasta a imunidade é
a remuneração exorbitante, que mal consegue
esconder a distribuição do patrimônio ou das rendas
da entidade ”

Carrazza, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário .
20ª edição; São Paulo: Malheiros, 2004, p. 692.



I – Entidades de Assistência Social

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO FILANTRÓPICA - REMUNERAÇÃO DE DIRETORES
EMPREGADOS. UTILIDADE PÚBLICA RECONHECIDA. A remuneração de
Diretores não constitui óbice de natureza intransponível na medida em queDiretores não constitui óbice de natureza intransponível na medida em que
estes sejam remunerados na qualidade de diretores-emprega dos nas entidades
mantidas, situação autorizada pela legislação previdenci ária. ”

Ministro WALDECK ORNÉLAS, nos Processos Administrativos n.ºs 35330.006740/91 (CRPS nº
2.502.402), 35220.00563/84-69 (CRPS nº 590.665), 35330.006341/91 (CRPS nº 2.167.077) e
35330.00564/94 (CRPS nº 590.673)



I – Entidades de Assistência Social
“Tratando-se de normas inseridas no texto constitucional, são comandos 
para todos, a começar do legislador ordinário, que a elas deve obediência, 
e representam autêntica imunidade que veda sejam atingidas por normas 
de inferior hierarquia.” 

“Só os requisitos da lei são exigência válida para o  gozo do “Só os requisitos da lei são exigência válida para o  gozo do 
benefício , quer a vedação do art. 150, VI, quer a imunidade do  art. 
195, §§§§ 7º da Constituição, e resumem-se nos termos do art.  14 do 
CTN (lei complementar, nessa parte recepcionada pel o texto 
constitucional) ...”

Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 22.192-9-DF



II – Outras Atividades de Interesse Público
Qualificadas como OSCIP

Lei 10.532/02

“Art. 37. A condição e a vedação estabelecidas, respectivamente, no art. 13, § 2, III, 
“b”, da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no , não alcançam a hipótese de 
remuneração de dirigente, em decorrência de vínculo empregatício , pelas remuneração de dirigente, em decorrência de vínculo empregatício , pelas 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), qualificadas segundo 
as normas estabelecidas na Lei 9.790, de 23 de março de 1999.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente à remuneração não 
superior, em seu valor bruto, ao limite estabelecid o para a remuneração de 
servidores do Poder Executivo Federal .”



II – Outras Atividades de Interesse Público 

- Qualificadas como OSCIP em situação diversa do que                       
estabelece a Lei 10.532/02

- Qualificadas como UPF 

- Sem nenhuma das qualificações  



Prof. Hugo de Brito Machado :

“Instituição sem fins lucrativos é aquela que não se presta como
instrumento de lucro para seus instituidores ou dirigentes.
A instituição pode, e deve, lucrar. Lucrar para aumentar seu patrimônio
e assim prestar serviços cada vez a maior número de pessoas, e cadae assim prestar serviços cada vez a maior número de pessoas, e cada
vez mais de melhor qualidade.
O que não pode é distribuir lucros. Tem de investir os que obtiver, na
execução de seus objetivos”.

Hugo de Brito Machado, “Imunidade Tributária das Instituições de Educação e de Assistência Social e a Lei 9.532/97”, in
Imposto de Renda – Alterações Fundamentais, 2o vol., coordenador Valdir de Oliveira Rocha, São Paulo, Dialética, 1998,
p. 69.



Remuneração X Distribuição de Lucro ou Vantagem 

� lucro é resultado da soma das receitas obtidas dimi nuídas dos custos e 
despesas operacionaisdespesas operacionais

�a remuneração é a contraprestação pelo trabalho hum ano, é despesa 
operacional



“Do latim remunaratio, de remunerare (remunerar, compensar, retribuir); em sentido
amplo exprime a recompensa, o pagamento ou a retribuição feitos por serviço
prestado ou em sinal de agradecimento. Nesta razão tudo que se recebe ou tudo que
se paga, em retribuição ou pagamento é, sem dúvida, uma remuneração.”

“Originariamente, portanto, remuneração contém sentido amplo e genérico,
referindo-se a qualquer espécie de retribuição ou compensa ção por serviços
prestados, sem indagação da procedência nem do motivo que se realizou.”

De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, Editora Forense, Rio de Janeiro, 15a edição, p. 699



Instrução Normativa n.º 113, de 21 de setembro de 1998 da
Secretaria da Receita Federal

art. 4º § 3ºart. 4º § 3º

vedação a remuneração dos dirigentes, abrangendo “qualquer
espécie de serviços prestados inclusive quando não
relacionados com a função ou cargo de direção” .



“Caso existam fraudes, há formas, até mesmo previstas em Lei,
capazes de coibir abusos. Só não é razoável considerar que
pessoas capacitadas, profissionais muitas vezes especializados,
tenham de trabalhar “de graça” dada a existência da presunção detenham de trabalhar “de graça” dada a existência da presunção de
desonestidade.”

Resende, Tomáz de Aquino. Roteiro do Terceiro Setor/ Tomáz de Aquino Resende, com colaboração de Bianca Monteiro
da Silva, Educardo Marcondes Filinto da Silva (col.) – 3ª ed. ver., atual. e ampli. – Belo Horizonte : Prax, 2006, p.109.



“ ... a mudança do marco legal enfrenta um cipoal contraditório de normas 
que não pode ser removido de uma vez, gerando numerosas dificuldades. Por 
exemplo, a Lei 9790 permite remunerar dirigentes, pondo fim a uma 
hipocrisia institucionalizada, que vigora há décadas  no país: os 
verdadeiros dirigentes, das organizações travestem-se de funcionários 
executivos colocando “laranjas” nas diretorias de suas entidades; e fazem-no 
para não perder velhos títulos que lhes dão direitos a benefícios, como a para não perder velhos títulos que lhes dão direitos a benefícios, como a 
Utilidade Pública Federal. Além disso, ocorre que a legislação em vigor não 
reconhece como isentas do Imposto de Renda aquelas entidades que 
remuneram dirigentes. Para mudar, de uma vez, o marco legal do Terceiro 
Setor não basta uma lei, nem, talvez, uma dúzia delas. Seria necessário, a 
rigor, uma espécie de “Constituinte do Terceiro Setor.” 

DE FRANCO, Augusto, OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público: a Lei 9.970/99 como alt ernativa 
para o Terceiro Setor, 1ª Ed. – Brasília: Comunidade  Solidária, 2000, p. 16
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