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1 INTRODUÇÃO 

O principal papel do Estado é atender às necessidades da coletividade, aos interesses 

sociais, proporcionando o bem-estar da população. No entanto, o Estado não vem tendo 

condições de atender às demandas sociais nos aspectos quantitativos e qualitativos, já que se 

ocupa primordialmente com as funções de proteção da soberania nacional, elaboração, 

execução e fiscalização das normas legais, gestão de organizações estatais e regulamentação 

dos setores estratégicos da economia. 

Verifica-se, com isso, o crescente desenvolvimento de grupos da sociedade civil e dos 

movimentos sociais que se organizam em entidades ou pessoas unidas por um espírito de 

voluntariedade na busca do bem comum. Nesse contexto, aparece o Terceiro setor, com a 

função primordial de ser um agente equalizador da igualdade social. Tal setor atua ao lado do 

Estado e do segundo setor, este representado pelo mercado, a fim de capacitar os cidadãos 

com recursos que os tornem ativos perante as desigualdades sociais. Dessa forma, combate o 

paternalismo do Estado e o individualismo social, integrando a sociedade civil com seus 

próprios problemas.
2
 

Diante dessa parceria entre Estado e Terceiro Setor, o Poder Público tende a 

desenvolver essas entidades de Assistência Social, por meio da concessão de subsídios 

orçamentários ou de incentivos fiscais. Contudo, no Brasil, devido à escassez de recursos, o 

fomento, por meio de recursos orçamentários, ainda é muito reduzido. Da mesma forma, 

acontece com os incentivos fiscais concedidos por leis infraconstitucionais, como na 

legislação do imposto de renda, que, além de ser reduzido e trazer alguns limites, só prevê a 

concessão de incentivos fiscais sobre determinadas modalidades de doação. 

Isso provoca a falta de incentivo às pessoas físicas e jurídicas fazerem doações, o que 

torna o Brasil um dos países com menor índice no número de doadores em relação à média da 

América Latina e do Mundo.  

Além dos subsídios e dos incentivos fiscais, como forma de incentivos ao ideal 

funcionamento dessas instituições, a Constituição Federal traz o instituto das imunidades 

tributárias das entidades de Educação e Assistência Social do terceiro setor. Essa modalidade 

aparece como sendo uma forma mais simples e sem dispêndio de recursos orçamentários 

diretos, e alcança o poder de tributar do Estado, por meio da desoneração tributária dessas 

                                                           
2
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instituições, permitindo a efetivação dos valores sociais elencados na Carta Magna, como o 

desenvolvimento da Educação e da Assistência Social. 

A imunidade tributária é uma regra da Constituição Federal, ligada à estrutura política 

do País e calcada em interesses sociais, econômicos, religiosos, políticos, educacionais e 

culturais. Dessa forma, a imunidade veda às entidades tributantes, a instituição de impostos 

em relação a determinadas pessoas, bens, coisas ou situações, com vistas à proteção daqueles 

princípios, interesses ou valores, tidos como fundamentais pelo Estado.  

Várias são as imunidades previstas na Constituição, como também várias são as 

entidades do Terceiro Setor. No entanto, será estudada nesta pesquisa a imunidade das 

entidades de educação e assistência social, prevista no Art. 150, VI, “c”, da Constituição 

Federal. A imunidade em tela visa à proteção de valores prestigiados, protegidos e 

consagrados pela ordem constitucional, decorrentes de princípios fundamentais e essenciais à 

concepção do Estado brasileiro. 

Prescreve o Art. 150, VI, “c”, combinado com o § 4º da Constituição Federal, que é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o 

patrimônio, a renda e os serviços, relacionados às finalidades essenciais das instituições de 

Educação e de Assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 

Verifica-se que nem todos os impostos estão contemplados pelo benefício da 

imunidade tributária nas atividades desenvolvidas por estas entidades; ou seja, é necessário 

observar alguns requisitos para que tais instituições gozem do benefício da desoneração 

tributária prevista na Constituição Federal. 

Dentre esses requisitos tem-se a restrição aos impostos sobre o patrimônio, renda e 

serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades de educação e de assistência 

social. Assim, esse trabalho dedica-se a verificar o alcance da imunidade tributária dessas 

instituições nas suas diversas operações que são fatos geradores dos impostos previstos na 

Constituição Federal. Para isso, será abordado o conceito de terceiro setor, suas formas de 

organização, a abrangência e conceitos das entidades de educação e de assistência social 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro e o sentido da imunidade tributária prevista no art. 

150, VI, c, da Constituição Federal. 
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2 TERCEIRO SETOR 

O Terceiro Setor vem crescendo cada vez mais no mundo, principalmente no Brasil. 

Esse crescimento se deve à crise de confiança do Estado em suprir as necessidades básicas da 

população, proporcionando ao longo do tempo o desenvolvimento do Terceiro Setor. 

Essa crise demonstra, segundo Mariângela Franco de Camargo,
3
 a conscientização de 

que o Estado  não é o provedor único de bens e serviços destinados a um interesse coletivo, 

decretando, com isso, o fim do paternalismo estatal; cultura segundo a qual competia à 

sociedade a mera reivindicação ao setor público dos impasses sociais, sem que ela adotasse 

uma postura pró-ativa. 

Percebe-se que o Terceiro Setor não age isoladamente na sociedade, ele coexiste com 

os dois outros setores que dão suporte para a construção de uma sociedade equilibrada, quais 

sejam: o Primeiro Setor, que corresponde ao Estado, à emanação da vontade popular, pelo 

voto, que confere o poder ao governo; e o Segundo Setor, que corresponde à livre iniciativa, 

que opera o mercado e define a agenda econômica usando o lucro como instrumento. 

Quanto ao Terceiro Setor, não existe um consenso no que diz respeito à sua definição. 

Para o Professor José Eduardo Sabo Paes,
4
 seria: 

O conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados 

de autonomia e administração própria que apresentam como função e objetivo 

principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu 

aperfeiçoamento. 

 Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
5
 o Terceiro Setor é: 

Composto por entidades da sociedade civil de fins públicos e não lucrativos; esse 

terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é 

o mercado. Na realidade, ele caracteriza-se por prestar atividade de interesse 

público, por iniciativa privada, sem fins lucrativos; precisamente pelo interesse 

público da atividade, recebe proteção e, em muitos casos, ajuda por parte do Estado, 

dentro da atividade de fomento; para receber essa ajuda, tem que atender a 

determinados requisitos impostos por lei que variam de um caso para outro; uma vez 

preenchidos os requisitos, a entidade recebe um título, como o de utilidade pública, 

o certificado de fins filantrópicos, a qualificação de organização social. 

A partir de um conceito mais abrangente, Leandro Martins de Souza
6
 assim define o 

Terceiro Setor: 

                                                           
3
 CAMARGO, et al., op. cit., 2001, p. 20. 

4
 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, 

administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 134. 
5
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 489. 
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O Terceiro Setor é, no nosso sentir, de acordo com o percurso evolutivo dos 

movimentos constitucionais brasileiros e, sobretudo, com a Constituição Federal de 

1988, toda ação, sem intuito lucrativo, praticada por pessoa física ou jurídica de 

natureza privada, como expressão da participação popular, que tenha por finalidade 

a promoção de um direito social ou seus princípios. 

Diante dessas várias definições, o autor traz algumas características comuns extraídas 

dos vários conceitos de Terceiro Setor, a saber: 

a) Finalidades não coercitivas; b) entidades não estatais; c) finalidades não 

lucrativas; d) entidades fora do mercado; e) visam entender necessidades coletivas; 

f) visam atender necessidades públicas; g) são organizações estruturadas; h) são 

organizações autogovernadas; i) contam com expressivo serviço voluntário; j) são 

organizações da sociedade civil; k) é expressão das práticas de caridade, filantropia e 

mecenato; l) é forma de exercício da cidadania; e m) vinculação ao conceito de 

solidariedade.
7
 

Acrescenta-se a essas características do chamado Terceiro Setor a atuação do Estado 

mediante a ação administrativa de fomento. Todas essas entidades buscam alcançar suas 

finalidades essenciais e esperam receber do Estado os recursos necessários à realização de tais 

finalidades.  

Essa atividade administrativa de fomento é bem mais caracterizada por Sílvio Luís 

Ferreira da Rocha,
8
 como sendo: 

[...] o conjunto de atos e procedimentos realizados pela Administração Pública com 

vistas à satisfação das necessidades coletivas. O alcance dessas finalidades pode ser 

feito de modo direto e imediato, casos em que o agir da Administração produz e 

alcança o fim almejado, ou de modo indireto e mediato; nesse último modo a 

atividade administrativa manifesta-se por meio de fatos, atos e procedimentos que 

em sim mesmos não tendem a obter a satisfação das necessidades coletivas; estas 

são satisfeitas pela Administração de maneira indireta e mediata, mediante a 

promoção de certas atividades dos particulares. A esta atividade administrativa 

denomina-se fomento. 

O fomento tem como meta incentivar ou preservar uma atividade privada que satisfaça 

necessariamente um interesse geral, e deve estimular ações que favoreçam o bem-estar 

comum. Se tal atividade assim não o fizer, esse fomento será ilegítimo, injustificável e 

discriminatório.
9
 Dessa forma, o autor traz diversas espécies de fomento, entre elas, o fomento 

econômico, que, por meio de vantagens patrimoniais, busca promover o exercício das 

atividades dos particulares, desde que estas favorecem o bem-estar geral. Classifica ainda os 

meios de fomento econômico em reais, fiscais, creditícios e econômicos em sentido estrito. 

                                                                                                                                                                                     
6
 SOUZA, Leandro Marins. Tributação do terceiro setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 2004. p. 96. 

7
 Ibid., p.72. 

8
 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Terceiro setor. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.23. 

9
 ROCHA, op. cit., 2006, p. 31. 



 6 

Os meios econômicos seriam o estabelecimento de isenções, imunidades tributárias, 

redução de alíquotas, remissão, anistia, diferimentos e fixação de prazos excepcionais de 

recolhimento de tributos. 

Toda essa atividade de fomento deve ser alicerçada no princípio da subsidiariedade. 

Como bem leciona Sílvio Luís,
10

 a subsidiariedade “propõe algo de novo entre a intervenção 

total do Estado e a supressão da autonomia privada e o liberalismo clássico e sua política de 

intervenção mínima do Estado”.  

No entendimento do autor o princípio da subsidiariedade: 

Ressurge como justificativa de um Estado subsidiário – alternativo ao Estado do 

Bem Estar Social ou Providencial – que restringe o atuar do setor público, de um 

lado, ao incentivo e ao fomento da atividade individual e dos pequenos grupos, 

criando condições propícias à ação social, e, de outro, quando a sociedade mostrar-

se incapaz de satisfazer seus próprios interesses, à ajuda ou auxílio material, sem 

que a intervenção, contudo, estenda-se além da necessidade averiguada. 

E é justamente da atividade de fomento fiscal, no âmbito da imunidade, que este 

trabalho vai tratar, mais especificamente da imunidade tributária prevista no Art. 150, VI, c, 

da Constituição Federal, relativamente às entidades de Educação e de Assistência Social do 

Terceiro Setor. 

3 FORMAS JURÍDICAS QUE PODEM ASSUMIR AS ORGANIZAÇÕES DO 

TERCEIRO SETOR 

O Terceiro Setor compreende as pessoas jurídicas e físicas. São as entidades que 

atuam para complementar determinadas atividades do Estado e não têm finalidades lucrativas. 

Essa finalidade não lucrativa, quando se fala de Pessoa Jurídica, está relacionada à 

impossibilidade de ser distribuído o resultado positivo de suas atividades aos seus 

instituidores. 

Atualmente não existe uma mensuração segura da quantidade de entidades do Terceiro 

Setor, ou seja, o tamanho deste setor é ainda impreciso. No entanto, a doutrina elege e define 

algumas dessas entidades que têm seu regramento no Código Civil e em algumas leis 

esparsas. Com isso, o Terceiro Setor passa a ter uma grande abrangência, tanto na sua forma 

                                                           
10

 ROCHA, op. cit., 2006, p. 16-19. 



 7 

de atuação, quanto nas entidades que o constituem, não existindo uma definição precisa no 

ordenamento jurídico brasileiro do que seja este setor, nem o escopo de sua atuação.
11

  

No que concerne ao Direito brasileiro, segundo Eduardo Sabo:
12

 

Configuram-se como organizações do Terceiro Setor, ou ONGs – Organizações Não 

Governamentais, as entidades de interesse social sem fins lucrativos, como as 

associações, e as fundações de direito privado, com autonomia e administração 

própria, cujo objetivo é o atendimento de alguma necessidade social ou a defesa de 

direitos difusos ou emergentes. Tais organizações e agrupamentos sociais cobre um 

amplo espectro de atividades, campos de trabalho ou atuação, seja na defesa dos 

direitos humanos, na proteção do meio ambiente, assistência à saúde, apoio a 

populações carentes, educação, cidadania, direitos da mulher, direitos indígenas, 

direitos do consumidor, direitos das crianças etc. 

Na visão de Sílvio Luis,
13

 o Terceiro Setor vem crescendo em função da redescoberta 

da atividade administrativa de fomento, principalmente aquelas entidades que buscam 

incentivos do Estado para executar seus objetivos. Para o autor, as instituições que o integram 

não se vinculam à administração centralizada ou descentralizada, e afirma: 

O nome Terceiro Setor indica os entes que estão situados entre os setores estatal e 

empresarial. Os entes que o integram são entes privados, não vinculados à 

organização centralizada ou descentralizada da Administração Pública, mas que não 

almejam, entretanto, entre os seus objetivos sociais, o lucro, e que prestam serviços 

em áreas de relevante interesse social e público. De acordo com Boaventura de 

Souza Santos, o Terceiro Setor é formado por um „conjunto de organizações sociais 

que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um 

lado, sendo privadas não visam fins lucrativos, e, por outro lado, sendo animadas 

por objetivos sociais, públicos ou coletivos, não são estatais‟. 

Mariângela Franco de Camargo classifica essas entidades em Associações, Fundações, 

Sindicatos, Cooperativas, Igrejas e Organizações Não Governamentais.
14

 A maioria dessas 

entidades se reveste na categoria de fundações ou associações. As fundações são dotações de 

bens baseados na propriedade ou patrimônio, feita por pessoa natural ou jurídica, afetados a 

fins do bem comum, de finalidade lícita, com alcance social e com estatuto próprio 

devidamente registrado.
15

 

As associações estão previstas no Art. 44 do Código Civil de 2002 e são conceituadas 

como: 

Contrato pelo qual um certo número de pessoas, ao se congregar, coloca em comum 

serviços, atividades, conhecimentos etc. em prol de um mesmo ideal, objetivando a 

                                                           
11

 PAES, op. cit., 2010, p.136. 
12

 Ibid.,  p. 136.  
13

 ROCHA, 2006, op. cit., p.12. 
14

 CAMARGO, et al., op. cit., 2001, p.35. 
15

 DINIZ, Gustavo Saad. Direito das fundações privadas: teoria geral e exercício de atividades econômicas. 

Porto Alegre: Síntese, 1998. p. 57. 
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consecução de determinado fim, econômico ou não, com ou sem capital e sem 

intuitos lucrativos.
16

 

Para efeito de imunidade, nem todas as entidades que compõem o Terceiro Setor são 

beneficiadas pela desoneração tributária. Dentro desse campo de abrangência, Leandro 

Marins de Souza
17

 enumera as seguintes espécies de entidades que podem ser cobertas pela 

imunidade, a saber: fundações privadas, entidades de previdência privada, associações civis, 

estabelecimentos de saúde, instituições de ensino, estabelecimentos culturais, organizações 

sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, SESC e SENAC. 

4 ENTIDADES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As imunidades expressas na Constituição Federal estão dispostas nos Arts. 150, VI, 

“a” a “d” e nos § 2º e § 4º. Contudo é especificamente no Art. 150, VI, “c” e no § 4º, o maior 

interesse desta pesquisa; ou seja, as imunidades das entidades de Educação e de Assistência 

sem fins lucrativos. 

Combinando o Art. 150, VI, ”c” na sua parte final e o § 4º da Constituição Federal, 

verifica-se que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir 

impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades 

essenciais, das instituições de Educação e de Assistência Social, sem fins lucrativos, atendidos 

os requisitos da lei. 

Bruno Augusto Prenholato
18

 verifica, em relação a esse dispositivo constitucional, a 

verdadeira finalidade que o legislador quis conceder a essa imunidade: 

Por outro lado, para o caso das entidades assistenciais, a imunidade tributária 

funcionará como forma de desenvolver, em verdade estimular, o sentimento 

caritativo manifestado nas pessoas, ou ainda, favorecer e fomentar atividades 

voltadas a assistência social, já que, muitas vezes, os governos atuais, se mostram 

insuficientes no atendimento das comunidades mais carentes. Seja pela falta de 

investimento no próprio setor, ou ainda, a excessiva burocracia aplicada na alocação 

de recursos financeiros para este tipo de programa. 

                                                           
16

  DINIZ, Maria Helena, 1998 apud SOUZA, Leandro Marins. Tributação do terceiro setor no Brasil. São 

Paulo: Dialética, 2004. p. 116.  
17

 SOUZA, Leandro Marins de. Imunidade tributária: entidades de educação & assistência social. Curitiba: 

Juruá, 2009. p.119. 
18

 PENHOLATO, Bruno Augusto. A imunidade tributária como instituto de Direitos Humanos para as entidades 

assistenciais. In: PAES, José Eduardo Sabo (Coord.). Terceiro Setor e Tributação 2. Brasília: Fortium, 2008. 

Cap. I. p. 24. 
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Pelo artigo citado da Constituição, percebe-se que existem alguns requisitos para que 

as instituições de Educação ou de Assistência Social tenham essa imunidade, quais sejam: 

benefício restrito às finalidades essenciais das entidades, sem finalidade lucrativa, e com 

observância aos requisitos da lei e restrição da imunidade somente aos impostos sobre o 

patrimônio, renda e serviços dessas instituições. 

A Educação retrata um direito social, conforme prescreve o Art. 6° da Constituição 

Federal.
19

 Tal é sua importância, que a Carta Magna consigna esse relevante interesse social 

no Art. 205, ao tempo em que dispõe da necessidade da participação de outras entidades além 

do Estado, para assegurar o direito à Educação a todos, o que demonstra, mais uma vez, a 

importância do Terceiro Setor para complementar a atuação estatal. O Art. 205 assim 

assevera: “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”.
20

 

É nesse sentido que a iniciativa privada, na figura do Terceiro Setor, participa da 

Educação como garantia constitucional prevista no Art. 209, no qual proclama: “O ensino é 

livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais 

da educação nacional; II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”.
21

 

Insta salientar que essas entidades de Educação têm um alcance bastante abrangente, e 

não se restringem somente a atividades acadêmicas propriamente ditas ou à transmissão de 

conhecimento, por meio de aulas expositivas, mas alcança toda e qualquer forma de acesso à 

cultura e à ciência. Esse é o entendimento de Carrazza:
22

 

Temos, portanto, que são alcançadas pela imunidade da alínea “c” as entidades que 

visam à formação ou à instrução das pessoas em geral e preenchem os requisitos do 

Art. 14 do CTN, máxime o da ausência de fins lucrativos. O benefício também 

alcança – se, evidentemente, preencherem os mesmos requisitos – o museu, o centro 

de pesquisas, as academias de letras, artes e ciência e outras entidades congêneres, 

que, embora não tenham objetivos estritamente didáticos, também contribuem para a 

educação. 

Nesse mesmo sentido, ensina Aliomar Baleeiro:
23

 

                                                           
19

 Constituição Federal: “Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, 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.” 
20

 BRASIL. Código tributário nacional, Constituição Federal, Legislação. KIYOSHI, Harada (Org.). 15. ed. 

São Paulo: Ridel, 2009. p. 91. 
21

 Ibid. p. 91. 
22

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 

759-760. 
23

 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. Atual. Misabel Abreu 

Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 506. 
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Instituição de Educação não significa apenas a de caráter estritamente didático, mas 

toda aquela que aproveita a cultura em geral, como laboratório, centro de pesquisa, o 

museu, o atelier de pintura e escultura, o ginásio de desportos, as academias de 

letras, artes e ciências. O importante é que seja realmente “instituição” acima e fora 

de espírito de lucro, e não simples “empresa” econômica, sob rótulo educacional ou 

de assistência social. 

Ricardo Lobo Torres também considera amplo o conceito de Educação, na mesma 

esteira dos autores supramencionados, não se restringindo somente à Educação formal, 

segundo currículos aprovados pelo Governo. O conceito de Educação corresponderia à ideia 

de Bildung, de formação integral da personalidade, que deve ser amparada pelo Estado 

Cultural. No entanto, excluem-se desse conceito os clubes esportivos e recreativos, as 

sociedades carnavalescas e outras entidades de lazer.
24

  

No Direito Comparado, segundo o autor, a Educação se apresenta da seguinte forma: 

Na Itália a educação primária é gratuita para todos. Nos Estados Unidos, onde a 

educação não é considerada direito fundamental, salvo com relação aos indigentes, o 

financiamento se apóia na property tax, cuja cobrança, embora segundo a Suprema 

Corte não implique discriminação contra os pobres, tem sido invalidada pelo 

Judiciário dos Estados na interpretação das respectivas Constituições, por privilegiar 

as escolas dos bairros ricos, nos quais é maior o resultado da arrecadação. 

Importantíssima tem sido a construção judicial para garantir o acesso dos negros à 

escola pública, para o que vem sendo utilizado o mandado de injunção.
25

 

A Assistência Social atua também para complementar a atuação do Estado na busca da 

implementação dos direitos sociais enumerados no Art. 6° da Constituição Federal,
26

 e na 

concretização dos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana.
27

 

A imunidade concedida a estas entidades vem, de certa forma, atribuir uma 

compensação às atividades assistenciais prestadas à sociedade, realizando o que o Estado 

tinha a obrigação de fazer. 

Não é muito fácil delimitar o que abrangeria a Assistência Social. Analisando-se o Art. 

194 da Constituição Federal,
28

 percebe-se que a assistência social faz parte da seguridade 

                                                           
24

 TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1995. p. 229. 
25

 TORRES, op. cit., 1995, p. 150. 
26

 Constituição Federal: “Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, 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”. 
27

 Constituição Federal: “Art. 1°. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] III – a dignidade da pessoa humana”. 
28

 Constituição Federal: “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. 



 11 

social, mas é desvinculada da Saúde e Previdência. No entanto, o Art. 203 da Carta Magna 

prescreve: 

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.
29

 

Considerando o citado artigo, Fernando Borges Mânica
30

 acredita que qualquer das 

formas organizadas no dispositivo abrange o conceito de Assistência Social.  

Grande parte da doutrina, ao comentar o Art. 203 da Constituição Federal, confirma 

que os serviços de Assistência Social devem ser prestados de forma gratuita e geral a todos 

que deles necessitarem; condicionando, portanto, a necessidade de atender aos atributos da 

generalidade e gratuidade para que tais entidades sejam beneficiadas da imunidade tributária 

prevista no Art. 150, VI, “c” da CF. 

Segundo Carrazza,
31

 no entanto, a generalidade é dispensada para a imunidade das 

entidades de assistência social. Logo, não é necessário que a instituição esteja aberta a 

qualquer pessoa que queira se beneficiar dela, mas que o acesso seja impessoal; ou seja, que a 

pessoa a se beneficiar da assistência social preencha determinado requisito. Considera, 

inclusive, que as entidades fechadas estariam beneficiadas da imunidade, assim como 

qualquer instituição de Assistência Social que se restrinja a uma determinada comunidade ou 

classe de pessoas, desde que atenda aos requisitos exigidos. Quanto à gratuidade, continua o 

autor: 

A instituição assistencial sem fins lucrativos não perde tal característica – e, por via 

de consequência, o direito à imunidade – ainda que se dedique a atividades 

remuneradas, capazes de prover-lhe os recursos necessários à sua mantença e de 

seus programas desinteressados.  

[...] 

Desnecessário, pois, que a instituição assistencial nada cobre por seus serviços (até 

porque, quando tal se dá, nenhum imposto haverá a pagar, por ausência de base de 

cálculo). Tampouco que tal cobrança apenas baste para afastar o déficit, vale dizer, 

                                                           
29

 BRASIL. Código tributário nacional, C.F, Legislação, op. cit., p. 90. 
30

 MÂNICA, Fernando Borges. Terceiro setor e imunidade tributária: teoria e prática. Belo Horizonte: 

Fórum, 2008. p.211. 
31

 CARRAZZA, op. cit., 2008, p. 766. 
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para manter o equilíbrio de suas contas. É suficiente que seus administradores, 

membros ou gestores não participem de eventuais resultados econômicos positivos.  

Para Ricardo Lobo Torres, o conceito de Assistência Social não se restringe somente 

ao que está previsto no Art. 203 da CF, mas abrange também a assistência médica. Assim 

afirma o autor: 

No conceito de assistência social se subsume o de assistência médica, assim 

entendida a prestada por instituições e hospitais beneficentes, não obstante a 

circunstância de o Art. 194 da CF estremar as ações de saúde das de previdência e 

assistência social. Mas é necessário, evidentemente, que a prestação de saúde tenha 

por objetivo a garantia do mínimo existencial.
32

 

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de ampliar 

o escopo da Assistência Social, indo além do previsto no Art. 203 da Constituição Federal, 

abrangendo, inclusive, os setores da Educação e Saúde. Nesse sentido, afirmam Ives Gandra 

da Silva Martins e Fátima Fernandes Rodrigues de Sousa, ao comentar decisão da Suprema 

Corte: 

Com efeito, ao conceder liminar na ADIn nº2028, por unanimidade, e com eficácia 

ex nunc e erga omnes, determinando a suspensão da eficácia de dispositivos da lei 

9.732/98, o Pretório Excelso: 

a) atribuiu ao conceito de assistência espectro mais lato do que está previsto no Art. 

203 da CF, abrangendo as áreas de educação e saúde, que a lei impugnada na ADIn 

2028 (9.732/98) tentara excluir; 

b) considerou relevante que para a entidade definir-se como tal é necessário que 

„assegure os meios de vida aos carentes‟, ou seja, „dê apoio, no sentido de assegurar 

os meios de vida a quem necessite, na medida dos recursos disponíveis‟, sem, 

entretanto, exigir filantropia, nos termos do que pretendiam os dispositivos da Lei 

9.732/98. 

É o que se constata do trecho de sua ementa: 

„Preliminar de mérito que se ultrapassa porque o conceito mais lato de assistência 

social – que é admitido pela Constituição – é o que parece deva ser adotado para a 

caracterização da assistência prestada por entidades beneficentes, tendo em vista o 

cunho nitidamente social da Carta Magna‟. 

E do voto de seu o e. Relator, o Ministro Moreira Alves, em que me ressaltada a 

falta de razoabilidade tanto de se excluírem desse conceito as entidades de educação 

e de saúde como de exigir filantropia, como pretendeu a Lei 9.732/98, cujos 

preceitos tiveram sua eficácia suspensa naquela ação de controle concentrado: 

Do exame sistemático da Constituição, verifica-se que a Seção relativa à Assistência 

Social, pois, além de não se referir a carentes em geral, mas apenas a família, 

crianças, adolescentes, velhos e portadores de deficiência sem sequer exigir de todos 

estes que sejam carentes, preceitua, em seu artigo 203, que ela se fará 

independentemente de contribuição à seguridade social, a indicar que será gratuita, o 

que só se compatibilizará com o disposto no parágrafo único do artigo 149 – que 

permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam contribuição 

cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício destes, de sistemas de 

previdência e assistência social – de se entender que, para a Constituição, o conceito 

                                                           
32
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de assistência social é mais amplo não só do doutrinário, mas também do adotado 

pelo artigo 203 para a disciplina específica prevista nele e no disposto que se lhe 

segue.
33

 

Concluem os autores supracitados que o conceito de entidade beneficente de 

Assistência Social abrange todas as entidades sem fins lucrativos, que tenham como objetivos 

atender às necessidades básicas do ser humano, e que prestam serviços remunerados a quem 

pode pagar, a fim de prestar serviços gratuitos a quem não pode pagar.  

5 A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Foi visto nos itens anteriores que o Terceiro Setor é formado por entidades 

complementares ao Estado, e a finalidade essencial destas é a promoção do direito social e de 

seus princípios. Logo, o Poder Público tem interesse em fomentar o desenvolvimento dessas 

entidades. São várias as formas de o Estado promover o crescimento dessas entidades, tais 

como: contratos e convênios firmados entre elas e o Poder Público, doações, patrocínios, 

transferências orçamentárias e o regime tributário concedido a essas entidades. 

No que concerne ao regime tributário aplicável às entidades de interesse social, o 

ordenamento jurídico brasileiro traz os institutos das imunidades e das isenções tributárias, 

sendo aquelas o objeto de estudo nesse item. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 define a competência tributária dos diversos 

entes da Federação para instituir seus tributos. No entanto, a própria Constituição consigna 

que determinadas situações materiais não sejam oneradas com tributos; ou seja, são excluídas 

certas pessoas, bens, situações ou serviços do poder de tributar do Estado. 

Essa limitação constitucional ao poder de tributar do Estado é chamada imunidade, 

como explica Luciano Amaro:
34

  

Imunidade tributária é, assim, a qualidade da situação que não pode ser atingida pelo 

tributo, em razão de norma constitucional que, à vista de alguma especificidade 

pessoal ou material dessa situação, deixou-a fora do campo sobre que é autorizada a 

instituição do tributo. 

                                                           
33
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p. 205, jul./set. 2008. 
34

 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 174.  
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Para Hugo de Brito Machado, imunidade é: 

O obstáculo decorrente de regra da Constituição à incidência de regra jurídica de 

tributação. O que é imune não pode ser tributado. A imunidade impede que a lei 

defina como hipótese de incidência tributária aquilo que é imune. É limitação da 

competência tributária.
35

 

Na teoria de Sacha Calmon Navarro Coelho,
36

 tem-se que: 

Os princípios constitucionais dizem como devem ser feitas as leis tributárias, 

condicionando o legislador sob o guante dos juízes, zeladores que são do texto 

dirigente da Constituição. 

As imunidades expressas dizem o que não pode ser tributado, proibindo ao 

legislador o exercício da sua competência tributária sobre certos fatos, pessoas ou 

situações, por expressa determinação da Constituição (não-incidência 

constitucionalmente qualificada). Sobre as imunidades exerce o Judiciário, 

igualmente, a sua zeladoria. 

De notar, pois, que a expressão limitações ao poder de tributar alberga princípios e 

imunidades. 

Carrazza
37

 conceitua imunidade como: 

Um fenômeno de natureza constitucional. As normas constitucionais que, direta 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. 

No entanto, considerar a imunidade tributária como uma simples limitação 

constitucional ao poder de tributar é um tanto vago, já que tal expressão abrange outros 

institutos que se apresentam bem diferentes da imunidade. As imunidades inibem o exercício 

da competência tributária em certas hipóteses, enquanto alguns princípios considerados 

limitações ao poder de tributar orientam o adequado exercício da competência. Portanto, as 

limitações ao poder de tributar consignadas na Constituição Federal apresentam um rol de 

princípios e imunidades, estas aplicáveis a situações específicas, e aqueles caracterizados pela 

abstração e generalidade.
38

 

A autora deixa bem claro que a imunidade não é princípio, mas manifestações de um 

princípio nomeado de “princípio da não obstância do exercício de direitos fundamentais por 

via da tributação” e acrescenta: 
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36

 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
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Esse princípio, que se encontra implícito no texto constitucional, é extraído das 

normas que afirmam que os diversos direitos e liberdades nele contemplados devem 

conviver harmonicamente com a atividade tributante do Estado. 

Em outras palavras, se a Lei Maior assegura o exercício de determinados direitos, 

que qualifica como fundamentais, não pode tolerar que a tributação, também 

constitucionalmente disciplinada, seja desempenhada em desapreço a esses mesmos 

direitos. 

E uma das maneiras pelas quais, indesejavelmente, pode o exercício de direitos vir a 

ser amesquinhado é por intermédio da tributação, porquanto o tributo, 

necessariamente, interfere com o direito de liberdade e o direito de propriedade dos 

cidadãos. 

Desse modo, as normas imunizantes vêm, exatamente, garantir, nas situações e em 

relação às pessoas que apontam, que a tributação não inviabilize o exercício de 

direitos constitucionalmente garantidos.
39

 

 

Portanto, a imunidade tributária, mais especificamente, a imunidade prevista no Art. 

150, VI, c, da CF, não é uma norma jurídica estilo princípio; é uma norma jurídica do tipo 

regra, que assegura a não tributação a pessoas prévias e suficientemente caracterizadas na 

Constituição Federal, como bem assevera a doutrina: 

As imunidades tributárias são normas aplicáveis a situações específicas, 

suficientemente caracterizadas e perfeitamente identificadas na Constituição 

Federal. Embora possuam, entre seus fundamentos, valores e princípios 

constitucionalmente que se pretendam incentivar e prestigiar, com estes últimos não 

se confundem. Note-se que se aplicando o critério distintivo adotado, qual seja, o 

grau de determinação do fim e da conduta, verifica-se que as imunidades tributárias 

são normas-regras, uma vez que possuem justamente um grau maior de 

determinação da ordem e maior especificação dos destinatários (instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que atendidos os 

requisitos da lei, na hipótese da alínea c do Art. 150, VI, da CF). Noutras palavras, 

são normas-regras porque atingem certos fatos, pessoas e situações, bem 

determinadas na Constituição, diferentemente das normas-princípios que possuem 

como característica uma maior generalidade dos destinatários, bem como uma 

menor determinação da ordem. Não é o que ocorre com as imunidades tributárias. 

Daí a sua caracterização como norma jurídica estilo regra.
40

 

Nesse mesmo entendimento, Yoshiaki Ichihara
41

 vem considerar as imunidades 

tributárias normas expressas e determinadas, não se admitindo o tratamento genérico como 

ocorre com as limitações constitucionais, ao poder de tributar, em decorrência das diretrizes 

consignadas nos princípios. Para ele, as imunidades criam uma área de intributabilidade, na 

qual retira a competência do legislador, ou seja, da União, Estados, Distrito Federal e os 

Municípios, destinada, assim, às pessoas jurídicas de Direito Público, diferentemente das 

normas de não incidência, destinadas aos sujeitos passivos.  

                                                           
39
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40
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Para Ichihara, as normas imunizantes têm eficácia plena e imediata, e nascem para os 

beneficiários direitos subjetivos de não serem tributados na área abrangida pela 

incompetência.
42

  

Em suma, o conceito dado pelo autor de imunidade tributária seria: 

Imunidades tributárias são normas da Constituição Federal, expressas e 

determinadas, que delimitam negativamente, descrevendo os contornos às normas 

atributivas e dentro do campo das competências tributárias, estabelecendo e criando 

uma área de incompetência, dirigidas às pessoas jurídicas de direito público 

destinatárias, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, outorgando 

implicitamente direitos subjetivos aos destinatários beneficiados, não se 

confundindo com as normas fundamentais, vedações ou proibições expressas, com 

as limitações que decorrem dos princípios constitucionais, nem com a não-

incidência.
43

 

Percebe-se pelo conceito que, segundo o autor, as imunidades não se confundem com 

as normas fundamentais, e não são, com isso, cláusulas pétreas, pois não veiculam direitos 

humanos; nas palavras do autor, “apenas delimitam negativamente a competência e criam um 

campo da incompetência tributária, não são destinadas a proteger os direitos humanos ou 

direitos fundamentais da liberdade ou da dignidade humana”.
44

 

No entanto, em sentido contrário, Regina Helena Costa
45

 entende que a imunidade 

tributária cria uma situação de intributabilidade, na qual torna eficaz o princípio da não-

obstância do exercício de direitos fundamentais por via da tributação. Dito de outro modo, a 

imunidade é um meio constitucional para que a atividade tributante do Estado conviva 

harmonicamente com os direitos fundamentais, não conduzindo, indiretamente à indevida 

restrição ou inviabilização do seu exercício.  

É nesse sentido que a autora considera as normas imunizantes direitos fundamentais, 

porque apresentam atributos próprios do regime jurídico especial a que esses direitos estão 

sujeitos, sendo normas com status de cláusulas pétreas. Assim, as normas imunizantes vêm 

garantir que a tributação não reduza o exercício dos direitos constitucionalmente 

contemplados, como ocorre, por exemplo, com a imunização das instituições de Educação e 

Assistência Social, prevista no Art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. Dessa forma é que 

as imunidades tributárias constituem, ao mesmo tempo, direitos e garantias de outros direitos. 
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Por essa característica de as normas imunizantes garantirem os direitos fundamentais 

sociais elencados no Art. 6º da CF, é que elas são elevadas à categoria de cláusulas pétreas, 

como bem sintetiza na doutrina a seguir: 

Desse modo, concluímos que a imunidade tributária constitui-se numa norma 

jurídica estilo regra de assento constitucional, e que sua condição de cláusula pétrea 

relaciona-se à concretização normativo-constitucional dos direitos fundamentais 

sociais anunciados no Art. 6º. da CF, cujo conteúdo, alcance e concretização 

normativa estão elucidados na própria Carta Magna, conforme prometido pelo Poder 

Constituinte Originário na parte final do dispositivo anteriormente referido. Desta 

forma, levando-se em conta o nosso entendimento de que todas as normas do plano 

normativo constitucional que concretizam o núcleo do direito fundamental social são 

igualmente cláusulas pétreas, chegamos à conclusão de que a regra jurídica da 

imunidade tributária efetivamente constitui-se em cláusula pétrea.
46

 

Discordando ainda de Yoshiaki, as normas imunizantes podem ser destinadas a 

proteger direitos humanos, como no caso das entidades de Educação e Assistência social, que 

defendem valores como a dignidade humana. Sendo assim, a não tributação dessas entidades 

estimula muitos benefícios sociais e o desenvolvimento da economia e cultura. É nesse 

aspecto que Ricardo Lobo Torres,
47

 ao conceituar imunidade, considera-a uma não incidência 

ditada pelos direitos humanos: 

A imunidade é, portanto, intributabilidade, impossibilidade de o Estado criar tributos 

sobre o exercício dos direitos da liberdade, incompetência absoluta para decretar 

impostos sobre bens ou coisas indispensáveis à manipulação da liberdade, não-

incidência ditada pelos direitos humanos e absolutos anteriores ao pacto 

constitucional. 

Nesse mesmo entendimento, verifica-se no estudo de Eduardo de Resende Bastos 

Pereira,
48

 intitulado “Os Direitos Humanos e a Tributação: a imunidade tributária das 

Instituições de Educação sem fins lucrativos”, que a imunidade tributária dessas instituições 

foi estabelecida com base nas antigas declarações de Direito, sendo uma das formas possíveis 

para assegurar os novos Direitos Humanos, consignados inicialmente no Art. XXVI da 

Declaração Universal, e, posteriormente, no Art. 13 do Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC).
49

 Esse Pacto é um tratado internacional que 

                                                           
46

 NHICHELE, R., op. cit., 2003, p. 144. 
47

 TORRES, R. L., op. cit., 1995, p. 36-37. 
48

 PEREIRA, Eduardo de Rezende Bastos. Os direitos humanos e a tributação: a imunidade tributária das 

instituições de educação sem fins lucrativos. 115p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 

Católica de Brasília, Brasília, 2006. p. 77-89. 
49

 Artigo 13 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: Os Estados Partes no 

presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa à educação. Concordam que a educação deve visar ao 

pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade e reforçar o respeito pelos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais. Concordam também que a educação deve habilitar toda a 

pessoa a desempenhar um papel útil numa sociedade livre, promover compreensão, tolerância e amizade entre 



 18 

passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro e que se baseia no que assevera o Artigo 

XXVI
50

 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acrescenta o autor em seu trabalho: 

Concluindo, temos que o artigo 13º do PIDESC foi integralmente agasalhado pelo 

Estado brasileiro, não só pela via de ratificação do trabalho internacional, mas 

também pela constitucionalização de boa parte de suas disposições, o que, em seu 

conjunto, traduz a “ação positiva normativa” preconizada por Robert Alexy. Quando 

à esfera da “ação positiva fática”, temos que a instituição de imunidade tributária em 

favor das instituições de educação sem fins lucrativos constitui solução inteligente, 

sem dispêndio direto de recursos, para implementação progressiva do artigo 13º, do 

PIDESC, e atende satisfatoriamente ao Comentário Geral n. 03, de 1990, do Comitê 

de Direitos Humanos, Econômicos e Sociais da ONU.
51

 

Ademais, as imunidades protegem direitos fundamentais, como, por exemplo, 

liberdade de pensamento, de crença, liberdade de atividade intelectual, artística, científica 

(Art. 5º, IV, VI, IX), que já estavam previstos no artigo XIX
52

 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, como forma de efetivar direitos consignados na referida declaração. 

                                                                                                                                                                                     
todas as nações e grupos, raciais, étnicos e religiosos, e favorecer as atividades das Nações Unidas para a 

conservação da paz. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, a fim de assegurar o pleno 

exercício deste direito: 

O ensino primário deve ser obrigatório e acessível gratuitamente a todos; 

O ensino secundário, nas suas diferentes formas, incluindo o ensino secundário técnico e profissional, 

deve ser generalizado e tornado acessível a todos por todos os meios apropriados e nomeadamente pela 

instauração progressiva da educação gratuita; 

O ensino superior deve ser tornado acessível a todos em plena igualdade, em função das capacidades de 

cada um, por todos os meios apropriados e nomeadamente pela instauração progressiva da educação 

gratuita; 

A educação de base deve ser encorajada ou intensificada, em toda a medida do possível, para as pessoas 

que não receberam instrução primária ou que não a receberam até ao seu termo;  

É necessário prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os escalões, 

estabelecer um sistema adequado de bolsas e melhorar de modo contínuo as condições materiais do 

pessoal docente. 

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais ou, quando tal for o 

caso, dos tutores legais, de escolher para seus filhos (pupilos) estabelecimentos de ensino diferentes dos 

dos poderes públicos, mas conformes às normas mínimas que podem ser prescritas ou aprovadas pelo 

Estado, em matéria de educação, e de assegurar a educação religiosa e moral de seus filhos (ou pupilos) 

em conformidade com as suas próprias convicções.  

Nenhuma disposição do presente artigo deve ser interpretada como limitando a liberdade dos indivíduos e 

das pessoas morais de criar e dirigir estabelecimentos de ensino, sempre sob reserva de que os princípios 

enunciados no parágrafo 1 do presente artigo sejam observados e de que a educação proporcionada nesses 

estabelecimentos seja conforme às normas mínimas prescritas pelo Estado. 
50

 O artigo XXVI diz que: 1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional 

será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no 

sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da 

manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada 

a seus filhos. 
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 PEREIRA, E. R. B. op. cit., 2006, p. 88. 
52 “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 
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Esse também é o pensamento de José Augusto Delgado
53

 e do Supremo Tribunal 

Federal, citado pelo próprio Delgado com relação às imunidades: 

A sua compreensão deve ser firmada com base no sentido técnico da norma. Nesse 

sentido há de se sublimar a posição assumida pelo Colendo Supremo Tribunal 

Federal, que, em várias oportunidades, tem considerado a imunidade como não 

sendo uma entidade de exceção no campo do direito tributário, porém possuidora de 

elementos configurantes de „salvaguardas fundamentais de princípios, liberdades e 

direitos básicos da Constituição, como liberdade religiosa, de manifestação de 

pensamento, pluralismo político do regime, a liberdade sindical, a solidariedade 

social, o direito à educação e assim por diante‟. 

As imunidades, de maneira geral, permitem que se efetivem os valores sociais 

elencados na Constituição, tais como: liberdade política, liberdade sindical, acesso à cultura, 

liberdade de culto, desenvolvimento das atividades de educação e assistência social. Ou seja, 

como todos esses direitos são direitos do cidadão, as imunidades, com a desoneração 

tributária das entidades, fatos ou sujeitos permitem que tais direitos sejam desenvolvidos e 

alcançados por todos. É o exemplo das instituições de Educação e Assistência Social, que, ao 

serem imunes, permitem que tais entidades desenvolvam suas atividades para garantir o 

alcance de suas propostas a todos os cidadãos, como, por exemplo, uma educação digna. 

Portanto, a imunidade das entidades de Educação e Assistência Social tem por fim 

incentivar e facilitar as atividades dessas entidades: 

As instituições educacionais e de assistência social privadas, por sua vez – embora 

pessoas de direito privado – exercem, sem intuito lucrativo, atividades de 

colaboração como o Estado, em funções cujo desempenho é, em princípio, sua 

atribuirão (artigos 203, 205 e 208). Também aqui transparece o escopo do 

constituinte: impedir que sejam onerados, por via de impostos, tanto os organismos 

vitais para o funcionamento do governo republicano, como as instituições que 

desempenham – em proveito da coletividade – funções que, a rigor, o Estado deveria 

cumprir.
54 

O papel da teleologia das imunidades, instituídas no âmbito tributário para as 

entidades previstas no Art. 150, VI, “c”, não é somente impedir a voracidade do governo em 

tributar, mas incentivar que a sociedade participe da ação social e educacional, auxiliando o 

Estado e vedando-lhe qualquer invasão no seu campo de proteção. Esse é o posicionamento 

do ilustre professor Ives Gandra Martins:
55
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 DELGADO, José Augusto. Imunidade tributária: aspectos controvertidos. In: MARTINS, Ives Gandra 

(Coord.). Imunidades tributárias. Centro de Extensão Universitária. São Paulo: RT, 1998. Cap. 2. p. 55. 
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 MARTINS, Ives Gandra. Disciplina legal tributária do terceiro setor. In: ______. Disciplina legal tributária 
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Ora, as imunidades dos Art. 150, VI, c e 195, §7°, da CF, inseridas no texto da mais 

cidadã de nossas Constituições, objetivaram, de um lado, atrair a sociedade a realizar 

serviços, tarefas que seriam de responsabilidade do Estado, oferecendo-lhe, em 

contrapartida, um benefício de não ter que pagar impostos e contribuições sociais. 

Em outras palavras, para atrair instituições sem fins lucrativos de educação e 

assistência social para fazer o que o Estado deveria fazer com os nossos tributos e 

não faz, houve por bem o constituinte, em seção especial de vedações tributárias, 

preservar tais instituições, à medida que realizem as finalidades a que se 

propuseram, se pagar impostos e contribuições sociais. Percebe-se, pois, que o ideal 

maior do constituinte brasileiro foi atrair a sociedade a atuar em instituições sem fins 

lucrativos, para cobrir as deficiências do Estado, que apesar de arrecadar quase 37% 

do PIB em tributos, despende parcela considerável desta arrecadação para os 

detentores do poder e suas estruturas, muitas vezes excessivamente burocratizadas. 

Ainda na análise teleológica dessas imunidades, entende Ricardo Lobo Torres:
56

 

A teleologia dessas imunidades é a mesma: proteger a liberdade e o direito do 

cidadão relativamente ao mínimo existencial, isto é, à parcela irredutível de direitos 

sem a qual o homem perde as condições de sobrevivência com dignidade, afirmada 

em diversos dispositivos constitucionais. O seu fundamento está no amparo e na 

assistência aos pobres. 

Para Gustavo Miguez de Mello, as principais finalidades do legislador constitucional 

são: 
(a) permitir que o patrimônio e a renda das entidades mencionadas na letra c do item 

VI do Art. 150 da Lei Maior sejam destinados aos serviços que elas prestam sem 

sofrer restrições decorrentes da cobrança de impostos; (b) favorecer à liberdade 

política e à democracia; (c) evitar que se forme no Brasil um Estado totalitário no 

qual se concentre no Poder Público atividades que poderiam ser realizadas por 

entidades menores, como as exercidas por entidades sindicais dos trabalhadores, das 

instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos e, finalmente, 

evitar que seja violada a igualdade perante a Administração Pública, especificamente 

a Tributária, desonerando pessoas jurídicas que se encontrem, segundo os critérios 

do legislador complementar, em situações iguais às dos demais contribuintes.
57

 

Octavio Campos Fischer,
58

 em sua análise da imunidade tributária do Terceiro Setor, 

observa que a imunidade normalmente aparece como um sistema de proteção ao cidadão, e de 

limites ao poder de tributar; contudo, no que se refere ao Terceiro Setor, o autor entende que a 

imunidade não pode ser considerada apenas como um sistema de defesa do contribuinte, haja 

vista ter um alcance muito mais amplo, não servindo somente ao indivíduo, mas aos interesses 

de toda a sociedade, justamente por entender que o Direito Tributário brasileiro está inserido 

em um Estado Democrático de Direito. 

Interessante a posição do autor quando retrata a função da imunidade diante da 

atuação das instituições do Terceiro Setor dentro da realidade brasileira: 
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Não se pode dizer, pura e simplesmente, que com elas se procura induzir os 

contribuintes a suprir deficiências de atuação do Poder Público. Em verdade, em 

face da complexidade das demandas sociais existentes hoje (e desde há muito) no 

Brasil, não é lícito adotar a ingênua ideia de que seria possível existir um Estado 

ideal, mas que, em razão do triste histórico de corrupção para atuar paralela ou 

subsidiariamente. O fato é que, por mais que tenhamos um Poder Público 

responsável e ético, cumpridor de suas tarefas, as pressões sociais, que surgem de 

todos os lados e de forma inesgotável, impedem que o mesmo atenda 

adequadamente todos os interesses e direitos legítimos. A participação da sociedade 

será sempre necessária para uma realização satisfatória no âmbito da assistência 

social.
59 

A imunidade prevista no Art. 150, IV, “c” das instituições de Educação e Assistência 

Social implica reconhecer que sua implementação visa atender aos objetivos e fundamentos 

estabelecidos na Constituição. Desoneram-se essas instituições porque a sua atuação é 

importante para atingir os objetivos da sociedade, constitucionalmente estabelecidos, 

juntamente com o Estado, suplementando sua atuação. Logo, essas instituições teriam como 

objetivos gerais, necessários para a imunidade, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a garantia de desenvolvimento, a erradicação da pobreza e da marginalização, e a 

redução das desigualdades sociais, a promoção do bem de todos, sem qualquer discriminação, 

seja de origem, raça, sexo, cor ou idade (Art. 3°, CF/88). Esses objetivos teriam como 

fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político (Art. 1°, CF/88).
60

 

Em relação às instituições de Educação, seus objetivos específicos são desenvolver 

plenamente o indivíduo, prepará-lo para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o trabalho 

(Art. 205, CF/88), respeitados os princípios de igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber, de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, de valorização dos 

profissionais do ensino e de garantia de padrão de qualidade (Art. 206, CF/88).
61

 Com relação 

às instituições de Assistência Social, seus objetivos específicos estão consignados no Art. 203 

da Constituição Federal.
62
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6 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS DAS ENTIDADES DE 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As imunidades expressas na Constituição Federal estão dispostas no artigo 150, VI, 

“a” a “d” e nos parágrafos §2º e §4º. Contudo é especificamente no art.150, VI, “c” e no §4º o 

maior interesse dessa pesquisa, ou seja, nas imunidades das entidades de educação e de 

assistência sem fins lucrativos. 

Combinando o referido art.150, VI, ”c” na sua parte final e o §4º, verifica-se que é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o 

patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais, das instituições 

de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 

Pelo artigo citado, percebe-se que existem alguns requisitos para que as instituições de 

educação ou de assistência social tenham essa imunidade, são eles: que o benefício esteja 

restrito às finalidades essenciais das entidades; que elas não tenham finalidade lucrativa; que 

atendam aos requisitos da lei e que a imunidade somente se restrinja aos impostos sobre o 

patrimônio, renda e serviços dessas instituições. 

Um dos requisitos necessário a essas entidades para o gozo da imunidade é a restrição 

aos impostos sobre o patrimônio, renda e serviços. O Código Tributário Nacional, de acordo 

com as tradicionais bases econômicas de incidência, traz a classificação dos impostos da 

seguinte forma: 

a) Impostos sobre o comércio exterior: Imposto de Importação (II) e Imposto de 

Exportação (IE); 

b) Impostos sobre o patrimônio ou a renda: IR, ITR, IGF, IPVA, ITCMD, IPTU e 

ITBI; 

c) Impostos sobre a produção ou circulação: IPI, ICMS, IOF e ISS; 

d) Impostos Extraordinários: IEG. 

Essa classificação foi retirada do CTN e adaptada à nova nomenclatura dos impostos. 

Levando em consideração a classificação dada pela legislação infraconstitucional, mais 

especificamente o CTN, não incidiriam sobre o patrimônio das entidades de Educação e 

Assistência Social o IPVA, ITBI, IPTU, ITR; não incidiriam sobre a renda o Imposto de 
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Renda e não incidiriam sobre os serviços prestados por estas entidades o ISS e o ICMS (sobre 

serviços). Incidiria tão somente o II, IE, ICMS (sobre circulação de mercadorias), IPI e IOF.  

Tributar essas entidades considerando a classificação infraconstitucional do Código 

Tributário Nacional não está de acordo com a finalidade da imunidade consignada na 

Constituição. A Carta Maior pretende, com a imunidade em tela, proteger essas instituições 

do poder do Estado de tributar, considerando que qualquer imposto que possa onerar de 

alguma forma o patrimônio, a renda ou os serviços da entidade pode ter o fato gerador 

afastado pela imunidade. 

Nesse sentido, o STF entende que tributos não incluídos pelo CTN entre aqueles 

“sobre o patrimônio” podem ter sua incidência afastada pela imunidade, visto que não se pode 

adotar classificações infraconstitucionais como meio de restringir a plena aplicabilidade da 

Constituição Federal, senão vejamos: 

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. 

C.F., Art. 150, VI, "c". I. - Não há invocar, para o fim de ser restringida a aplicação 

da imunidade, critérios de classificação dos impostos adotados por normas 

infraconstitucionais, mesmo porque não é adequado distinguir entre bens e 

patrimônio, dado que este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre 

perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado interno ou externo, integra o 

patrimônio da entidade abrangida pela imunidade.
63

 

Esse também é o entendimento da doutrina, que se percebe na análise de Regina 

Helena Costa, quando explica a imunidade recíproca dos entes políticos que, assim como as 

entidades de Assistência Social e de Educação, limitam-se somente aos impostos sobre o 

patrimônio, renda e serviços: 

Esse não nos parece ser o melhor entendimento. Se a finalidade da imunidade mútua 

das pessoas políticas é preservar-lhes a igualdade, a autonomia, impende inferir que 

nenhum imposto poderá recair sobre seus bens, rendas ou serviços. Ademais, 

afigura-se-nos desarrazoado atrelar a dimensão da exoneração constitucional a 

regramento ditado por normas de hierarquia inferior. Portanto, a nosso ver, o 

Imposto sobre Operações Financeiras, por exemplo, indiscutivelmente grava o 

patrimônio, não podendo ser exigido das pessoas destinatárias da imunidade 

recíproca.
64

 

A abrangência da imunidade sobre os impostos que afetam o patrimônio, a renda e os 

serviços dessas entidades é colocada também por Sacha Calmon, quando trata das imunidades 

recíprocas: 
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Todavia, não se trata de imunizar apenas a incidência do imposto de renda, dos 

impostos sobre o patrimônio e dos impostos sobre serviços, como durante muito 

tempo pensou o STF e também nós. Trata-se de vedar a incidência de quaisquer 

impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços das pessoas políticas, como 

sempre quis Baleeiro.
65

  

Maria Paula Farina Widlich
66

 corrobora tal entendimento: 

Como se viu no capítulo anterior, a interpretação correta que vem sendo palmilhada 

pela jurisprudência acerca dessa norma diz respeito, nas três hipóteses, à destinação 

que a entidade sem fins lucrativos lhes atribuir. De tal sorte, a imunidade será 

preservada sempre que o resultado do patrimônio, a renda e os serviços forem 

reinvestidos pela instituição em suas atividades, sendo vedada, nesse caso, a 

cobrança de todo e qualquer imposto que possa incidir sobre esse tripé. 

Diante do exposto, será necessário explicar a imunidade tributária no âmbito dos 

impostos que estariam fora da imunidade, se levássemos em consideração a literalidade do 

que prescreve a Constituição em relação à classificação quanto a impostos sobre o patrimônio, 

rendas e serviços. Por conseguinte, levando em consideração a classificação 

infraconstitucional, ficariam de fora da imunidade o ICMS, II, IE, IPI e IOF. 

Mas antes de se discorrer sobre a incidência ou não desses impostos nas operações das 

entidades do Terceiro Setor, far-se-ão algumas considerações sobre a imunidade tributária dos 

impostos classificados dentro da limitação que prescreve a Constituição, ou seja, impostos 

sobre o patrimônio, renda e serviços. 

Quanto aos impostos sobre o patrimônio, é notório que não incidirá sobre o patrimônio 

da entidade quando estiver vinculado às suas atividades essenciais. Isto acontece, por 

exemplo, com o prédio-sede de uma entidade de Educação, que será imune ao IPTU, imposto 

cujo fato gerado é a propriedade territorial urbana de um bem imóvel. 

No entanto, insta salientar o entendimento da jurisprudência de que o imóvel alugado a 

terceiros é imune ao IPTU, embora o destino do imóvel alugado não esteja vinculado às 

atividades essenciais das entidades do Terceiro Setor aqui estudadas. O que se exige somente 

é que a renda decorrente do aluguel seja investida na sua finalidade social. 

A Súmula 724 do STF, já citada anteriormente, assevera tal conclusão: 

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.
67
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Em sentido oposto, Fernando Borges Mânica
68

 entende que, nesse caso do aluguel do 

imóvel pela entidade beneficiada com a imunidade, não estaria contemplado pela imunidade, 

pois o que está relacionado com as finalidades essenciais é a renda do aluguel e, não, o imóvel 

em si. Mas o que se percebe é que a jurisprudência procura imunizar, no caso de impostos 

sobre o patrimônio, todo patrimônio que, de alguma forma, contribua para o desenvolvimento 

das atividades essenciais das entidades ora estudadas. É o que se verifica da decisão abaixo do 

STF, que imuniza o imóvel dessas entidades, mesmo quando usado como escritório ou 

residência de seus membros: 

Imunidade – Instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos – 

Imóveis – Escritório e residência de membros. O fato de os imóveis estarem sendo 

utilizados como escritório e residência de membros da entidade não afasta a 

imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c, § 4º da Constituição Federal. 

(RE 221.395, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 8-2-00, 2ª Turma, DJ de 12-

5-00).
69 

Quanto aos impostos sobre serviços, a imunidade ocorre quando o serviço 

desenvolvido está relacionado às finalidades essenciais das entidades. A jurisprudência 

entende que, mesmo o serviço não estando relacionado à finalidade essencial da entidade, a 

imunidade em relação ao imposto sobre a prestação de serviços não fica afastada, desde que a 

renda obtida com a prestação de serviços seja investida na consecução da finalidade essencial 

da entidade imune. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso de exploração de serviço de 

estacionamento ou prestação de diversão pública por estas entidades. Senão vejamos: 

A renda obtida pelo SESC na prestação de serviços de diversão pública, mediante a 

venda de ingressos de cinema ao público em geral, e aproveitada em suas finalidades 

assistenciais, estando abrangida na imunidade tributária prevista no Art. 150, VI, c, 

da Carta República." (AI 155.822-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 20-

9-94, 1ª Turma, DJ de 2-6-95). No mesmo sentido: RE 116.188, Rel. Min. Sydney 

Sanches, julgamento em 20-2-90, 1ª Turma, DJ de 16-3-90.
70

 

Conclui-se que a renda dessas entidades oriundas de suas atividades-fins, assim como 

as que não são originadas dessas atividades, mas que sejam aplicadas em suas finalidades 

essenciais, são imunes do imposto sobre a renda. Assim entende a jurisprudência: 

 

Eventual renda obtida pela instituição de assistência social mediante cobrança de 

estacionamento de veículos em área interna da entidade, destinada ao custeio das 
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atividades desta, está abrangida pela imunidade prevista no dispositivo sob 

destaque.
71

  

Feitas as considerações a respeito dos impostos sobre o patrimônio, renda e serviços, 

segundo a classificação infraconstitucional, far-se-ão as observações quanto aos impostos que 

estão fora dessa classificação, segundo o Código Tributário Nacional, como o II, IE, IPI, IOF 

e o ICMS.  

A incidência desses impostos sobre as operações das entidades atinge, embora 

indiretamente, o patrimônio ou a renda ou os serviços dessas instituições, dependendo do caso 

concreto e, como já explicitado, a jurisprudência vem abrangendo a imunidade a esses 

impostos independente da classificação dada pelo CTN. Ou seja, a imunidade não está 

limitada somente aos impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços, mas a 

todos os impostos que estão previstos no nosso sistema jurídico, desde que estes incidam 

sobre as funções essenciais das entidades.
72

 

Assim também entende Aliomar Baleeiro,
73

 ao considerar que qualquer imposto do 

nosso sistema tributário pode ser alcançado pela imunidade, desde que, por seus efeitos 

econômicos, desfalquem o patrimônio, diminuam a eficácia dos serviços ou a integral 

aplicação das rendas aos objetivos específicos daquelas entidades presumidamente 

desinteressadas, por sua própria natureza. Isto ocorre porque os fins das instituições 

beneficiadas são também atribuições, interesses e deveres do Estado, que, pela imunidade, 

busca alcançar os efeitos da preservação, proteção e estímulo, inspiradores do constituinte. 

Em relação ao ICMS, existe grande discussão doutrinária quanto a imunidade 

tributária dessas entidades quando se encontram na posição de vendedor, contribuintes de 

direito do imposto, ou na posição de adquirentes, contribuintes de fato. Insta salientar que o 

ICMS é um imposto dito indireto, no qual transmite o ônus do tributo ao consumidor, sendo 

que, quem realmente recolhe ao Estado o imposto é o contribuinte de direito, aquele eleito 

pela lei como o sujeito passivo da relação jurídica-tributária. Assim, a grande questão é: essas 

entidades seriam imunes ao ICMS quando contribuintes de direito ou quando contribuintes de 

fato? 

A jurisprudência do STF entendeu que a imunidade dessas entidades quanto ao ICMS 

se dá quando elas se encontram na posição de contribuintes de direito, desde que apliquem o 

produto das receitas oriundas das vendas nas suas finalidades essenciais. Tal entendimento se 
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deu no julgamento do Embargo de divergência no RE 210.251-2-SP,  no Pleno do Supremo 

Tribunal Federal, que imunizou a instituição beneficente Lar de Maria, do ICMS na 

incidência sobre a venda de pães produzidos por ela, desde que revertesse a receita da venda 

em suas finalidades essenciais. 

Por outro lado, se a entidade imune é adquirente da mercadoria, e invoca a imunidade 

para não ser tributada pelo ICMS embutido no preço, fala-se que o contribuinte eleito pela lei 

seria, na verdade, o vendedor, que não é imune, e por isso nega-lhe a imunidade (AI 518.325-

Agr/RS, DJ 29/04/2010; AI 560.219-Agr/RS, 08/04/2010; AI 634.050-AgR/SC, DJ 

13/08/2009; AI 671.412-9-Agr/SP, DJ 24/04/2008). 

A doutrina se divide, autores como Aliomar Baleeiro, Misabel de Abreu Derzi, Sacha 

Calmon, Geraldo Ataliba e Regina Helena Costa, entre outros, acreditam que essas entidades, 

quando contribuintes de fato, são imunes ao ICMS, pois são quem realmente arcam com o 

ônus do imposto que desfalcam seu patrimônio ou reduzem a eficácia de seus serviços, 

considerando-se, assim, os efeitos econômicos da repercussão do imposto para se atingir os 

desígnios da Constituição Federal. Argumentam que a lei infraconstitucional, ao eleger o 

vendedor, produtor, como o sujeito passivo da relação tributária, não pode anular a finalidade 

da Constituição, através de uma interpretação teleológica, na qual permite que tais instituições 

atinjam seus objetivos institucionais. 

Dessa forma, quando na posição de contribuinte de fato, a discussão gira em torno de 

uma interpretação formalista, que considera essas instituições não imunes por serem estranhas 

à relação jurídica tributária, embora reconheça que o ônus do imposto lhes seja repassado 

quando da aquisição dos produtos. Nesse sentido, essa corrente afirma que uma interpretação 

econômica pura e simples não pode afastar a forma jurídica.  

No entanto, essas entidades poderiam ser imunes já que recebem o ônus do imposto 

desfalcando seu patrimônio, levando-se em consideração uma interpretação substancial, 

respaldada por critérios jurídicos presentes na Constituição Federal, pelos princípios da não 

cumulatividade e da seletividade, e no Código Tributário Nacional (Art. 166) e não em 

critérios puramente econômicos. 

Contudo, nas operações em que a instituição importa produtos do exterior para 

integrar seu patrimônio, predomina na jurisprudência o entendimento de que existe a 

imunidade do ICMS incidente na importação desses produtos, já que, nesses casos, a 
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instituição beneficente é contribuinte de direito e é quem realmente suporta o ônus do tributo, 

sendo, portanto, contribuinte de fato também.
74

  

Em outra oportunidade, o STF afastou a incidência do II e IPI nas operações de 

importação de bolsas para coleta de sangue, realizada pela instituição de Assistência Social, 

pois entendeu que os bens importados seriam utilizados na prestação dos serviços específicos 

da entidade.
75

 

A imunidade em tela abrange o imposto sobre operações Crédito, Câmbio e Seguro ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), visto que, com as operações financeiras, existe 

o aumento do patrimônio, ou seja, da renda decorrente da aplicação financeira, desde que a 

renda seja aplicada nas suas finalidades essenciais. Nesse sentido a doutrina entende: 

Nessa linha de pensamento, entendemos que aplicações financeiras realizadas por 

entidades imunes não são objeto do imposto sobre operações de crédito, câmbio, 

seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários (IOF). Tal tributo 

incide sobre o patrimônio em sentido dinâmico, de modo que, como bem assinalou 

Silvia Faber Torres, ao tratar da questão, o IOF onera a própria renda da entidade 

imune.
76

 

A jurisprudência se posiciona no sentido da imunidade das entidades do terceiro setor 

quanto ao IOF: 

Entidade de assistência social. IOF. Imunidade tributária. Art. 150, VI, c. No tocante 

às entidades de assistência social, que atendam aos requisitos atendidos pela ora 

recorrida, esta Corte tem reconhecido em favor delas a imunidade tributária prevista 

no artigo 150, VI, c, sendo que, especificamente quanto ao IOF, a Segunda Turma, 

no RE 232.080-AgR, relator o eminente Ministro Nelson Jobim, reconheceu a 

aplicação dessa imunidade, citando, inclusive, a decisão tomada nos RE 183.216-

AgR-ED, onde se salientou que „(...) o fato de a entidade proceder à aplicação de 

recursos não significa atuação fora do que previsto no ato de sua constituição‟." (RE 

241.090, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 26-2-02, 1ª Turma, DJ de 26-4-

02). No mesmo sentido: RE 424.510-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 

22-9-09, 1ª Turma, DJE de 23-10-09; AI 508.567-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 

julgamento em 4-8-09, 2ª Turma, DJE de 28-8-09.
77

 

Tributário. IOF. Imunidade: CF, Art. 150, VI, c. Entidade de assistência social. (RE 

232.080-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, julgamento em 4-9-01, 2ª Turma, DJ de 31-

10-01).
78

 

Diante do exposto, percebe-se que a imunidade não está restrita somente à 

classificação infraconstitucional dos impostos sobre o patrimônio, renda e serviços, mas 
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protege o patrimônio, renda e serviços da entidade imune qualquer que seja o imposto que 

economicamente os agrave. Afinal, como o próprio STF já jurisprudenciou, a imunidade 

tributária das entidades beneficentes presentes no Art. 150, VI, “c” da Constituição Federal 

tem o sentido de “preservação, proteção e estímulo às instituições beneficiadas”.
79

 

É necessário, no entanto, analisar-se caso a caso, pois a imunidade não pode ser 

aplicada para tratamento privilegiado, que contrarie o princípio da liberdade de iniciativa, 

afinal não haverá imunidade caso o patrimônio, a renda e os serviços dessas entidades estejam 

ligados a atividades regulamentadas pelas normas aplicáveis às empresas privadas. Nesse 

sentido, essas entidades beneficentes não podem se beneficiar da imunidade para se 

colocarem em uma posição privilegiada caso desenvolvam atividades que concorrem com a 

iniciativa privada. 

A Procuradora municipal Márcia Heloisa P. S. Buccolo citada por Yoshiaki Ichiara
80

 

já demonstra tal preocupação ao expor: 

Primeiramente, temos que com relação às instituições de educação e de assitência 

social, sabiamente, o legislador constituinte, entendeu que deveriam tais entidades 

ficarem submetidas para gozo da imunidade, à observância de certos requisitos 

exigidos pela legislação ordinária. 

Tomou este cuidado, a fim de prevenir a eventual ocorrência de desvios ou acidentes 

de percurso, que poderiam comprometer a finalidade filantrópica ou educativa, razão 

mesma da existência de tais instituições. 

No entanto, infelizmente, apesar dos requisitos expressamente exigidos pelo Art. 14 

do CTN, e da preocupação da preservação dos fins educacionais e sociais das 

entidades em questão, o que se deu foi o alargamento, de suas atividades, 

extrapolando às suas próprias finalidades e, muitas vezes, transformando-se em 

verdadeiras empresas.  

O autor comenta ainda: 

Louvável e compreensível a preocupação da ilustre Procuradora, que conhece 

concretamente a tendência das decisões judiciais, que ampliam por demais o 

conceito de instituição, reconhecendo a imunidade inclusive sobre as atividades que 

são exercidas com a cobrança dos serviços e em concorrência com a iniciativa 

privada (Art. 150, VI, c, §3°, da CF/88).
81

 

Aires F. Barreto e Paulo Ayres Barreto
82

 fazem uma esclarecedora explanação quanto 

ao que pode ser abuso ou não no exercício de atividades dessas entidades. Os autores 

concordam que a imunidade tributária não prevalece quando desempenharem atividades ou 
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obtiverem rendimentos que impliquem agressão ao princípio da livre concorrência. No 

entanto, observam que é impossível a realização dos objetivos dessas instituições sem a 

obtenção de rendas. Acrescenta ainda, que, para alcançar seus objetivos, essas entidades 

devem “possuir e manter bens móveis ou imóveis; devem ter superávit para cobrir as despesas 

necessárias à consolidação e à expansão dos investimentos e de suas atividades; para tanto, 

precisam auferir receitas de qualquer natureza”. Assim complementam os autores: 

Destarte, se tais entidades têm imóveis, não é bom que eles fiquem ociosos. Se têm 

terrenos, é altamente desejável que os exploradores, direta ou indiretamente, com 

estacionamentos ou qualquer outra forma. Se têm 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, sejam os de 

planejamento, de processamento, de impressão gráfica ou de qualquer outra 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 receitas. Rui Barbosa já dizia: 

quem quer os fins, quer os meios. Se a Constituição quer os fins, quer as rendas que 

os tornam possíveis. 

Mas visível fica a necessidade de auferir receita e de ter sobras quando a entidade 

não é apenas sem fins lucrativos, mas é também filantrópica. Deveras, para 

praticarem filantropia, essas entidades devem ter superávit; para ter superávit, 

devem ter rendas; para ter rendas devem, primeiramente, auferir receitas. E, para 

auferirem receitas, devem fazer aplicações financeiras, alugar prédios, prestar 

serviços. Bem por isso, cansou-se o Supremo de dizer que a circunstância de 

entidades terem rendas é – ao contrário de indesejável e censurável – um 

pressuposto natural da imunidade constitucional. O Supremo sempre foi realista ao 

reconhecer ser imperioso realizarem atividades lucrativas, para aumento dos 

recursos com que essas entidades suportem financeiramente suas altas finalidades. O 

que desnatura a imunidade é a não-aplicação dos recursos e rendas nas suas 

finalidades; se provêm de alugueres, de aplicações, de prestação de serviços, são 

circunstâncias absolutamente irrelevantes. Neste específico caso, é possível admitir 

que importam os fins e não os meios. 

O que a Constituição protege são os fins consistentes na liberdade do exercício do 

culto religioso, na prestação de educação e no oferecimento de assistência social aos 

carentes e desvalidos. O que a Constituição veda é a distribuição de “lucros”(melhor 

seria superávits). 

[...] 

Por acaso é bom que seja grande o patrimônio imóvel, devendo ficar inativo, 

enquanto não haja recursos para – nos terrenos vazios, por exemplo – edificar as 

obras necessárias, programadas, mas ainda sem suporte financeiro? Será que 

maquinaria de custo elevado deve ficar ociosa, por que seu uso para terceiros 

frustraria a imunidade? Será que enquanto se incrementam reservas para a aquisição 

de bens imóveis, devem as rendas permanecer desaplicadas, perdendo valor real, 

pena de serem tributadas, pela ocorrência de ganhos de capital? 

Resposta afirmativa só pode emergir diante de interpretação manifestamente 

desrespeitada à Constituição.
83

 

Com isso, essas entidades devem buscar recursos para desenvolver seus objetivos 

institucionais, desde que suas atividades não atentem contra o princípio da livre concorrência 
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previsto no Art. 173, § 4º da Constituição Federal.
84

 Logo, tais entidades seriam abrangidas 

pela imunidade, quanto aos impostos que alterem, diminuam ou mesmo prejudiquem o 

patrimônio, renda e serviços dessas instituições. Afinal, até o Estado necessita de receitas para 

cumprir seus objetivos e utiliza do seu poder de tributar, fundado na sua soberania, para 

cobrar taxas, impostos e contribuições sociais, como bem adverte o Professor Hugo de Brito 

Machado.
85

 

A imunidade somente não se aplicará se a atividade econômica desenvolvida pela 

entidade provocar desequilíbrio na concorrência. Caso haja a destinação exclusiva dos 

recursos dessas atividades para as finalidades das entidades imunes, que não provoquem esse 

desequilíbrio, ela não retira a imunidade das atividades desenvolvidas pelas entidades. 

Portanto, conforme jurisprudência da Suprema Corte (RE 116.188, RE 218.503 – SP, RE 

257.700 – MG, RE 237.718 – SP, RE 237.718 – SP, todos do STF), atividades, como a 

exploração de imóvel locado, estacionamento, terreno e cinema, pelas entidades de 

Assistência Social não caracterizam atividades mercantis para efeito de exigência de tributos. 

Somente se exigiria o tributo das atividades que pudessem provocar o desequilíbrio na livre 

concorrência.
86

 

7 CONCLUSÃO 

Neste trabalho, percebeu-se que o Estado não é o provedor único dos bens e serviços 

de interesse coletivo. Ele não age isoladamente na sociedade, mas sua atuação é 

complementada pela colaboração do Terceiro Setor. 

Esse setor é formado por um conjunto de organizações sem fins lucrativos que tem 

como finalidade primordial a atuação voluntária junto à sociedade civil promovendo o seu 

desenvolvimento. Dessa forma, a sociedade civil passa a adotar uma postura pró-ativa, saindo 

de uma situação de passividade na qual competia a mera reivindicação dos impasses sociais 

ao setor público. 
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Porém, para incentivar a atuação do Terceiro Setor, o Estado exerce atividades 

administrativas de fomento, a fim de favorecer o bem-estar geral. Dentre as atividades de 

fomento, aparecem as imunidades tributárias, como a prevista no Art. 150, VI, “c”, da 

Constituição Federal, na qual dispensa o pagamento de impostos sobre o patrimônio, renda e 

serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades de educação e assistência 

social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei. 

A Educação e Assistência Social são direitos sociais conforme consignados no Art. 6° 

da Constituição Federal. Tais direitos não representam uma obrigação somente do Estado, 

mas de toda a sociedade, que tem como prerrogativa promovê-los e incentivá-los, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, conforme prescreve o Art. 205 da CF ao direcionar a educação. 

A abrangência das entidades de educação não pode ficar restrita somente ao ensino 

didático ou a atividades acadêmicas, mas deve alcançar toda e qualquer forma de acesso à 

cultura e à ciência, englobando laboratórios, centro de pesquisa, museu, atelier de pintura e 

escultura, ginásio de desportos, as academias de letras, artes e ciências, sem, no entanto, 

manter uma atividade econômica que concorra com a iniciativa privada, aproveitando-se dos 

benefícios fiscais concedidos pelo Estado. 

No que concerne a assistência social, esta abrange todas as formas organizadas no 

artigo 203 da Constituição Federal, incluindo ainda, segundo a jurisprudência, os setores da 

educação e saúde. 

A imunidade, portanto, é o instituto que favorece às entidades beneficentes 

desenvolverem suas atividades a fim de permitir que todos os cidadãos alcancem os direitos 

fundamentais, objetivos e fundamentos estabelecidos pela Constituição Federal. Dessa forma, 

ela incentiva que a sociedade, sob a forma destas instituições, participe da ação social e 

educacional, auxiliando o Estado. 

Para isso, tem-se a imunidade como uma regra de intributabilidade, proibindo ao 

legislador o exercício da competência tributária sobre fatos, pessoas ou situação. Por isso a 

imunidade não é considerada um princípio, pois esta é aplicada a situações específicas e os 

princípios são caracterizados pela abstração e generalidade. 

No entanto, a imunidade é considerada a manifestação do princípio da não-obstância 

do exercício de direitos fundamentais por via da tributação. Ou seja, os diversos direitos e 

liberdades, contemplados na Constituição Federal, devem conviver harmonicamente com a 

atividade tributante do Estado. Dessa forma, a imunidade vem garantir que a tributação não 

inviabilize o exercício desses direitos consignados na Carta Magna. 
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Essas normas imunizantes, segundo jurisprudência e doutrina, devem ser interpretadas 

de forma ampla e teleológica, não no sentido de estender o sentido da norma jurídica, 

inovando naquilo em que o constituinte não quis expressar, mas de buscar o exato alcance e 

sentido que a lei maior quis trazer. Assim, recomenda-se a utilização, se necessário, de todos 

os métodos de interpretação para se chegar ao fim buscado pelo legislador. 

Contudo, para que estas instituições gozem do benefício da imunidade tributária, é 

necessário que elas atendam a determinados requisitos, conforme previsão no Art. 150, VI, 

“c” e parágrafo 4° da Constituição Federal, quais sejam: não tenham finalidade lucrativa; que 

os impostos sejam sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 

essenciais dessas entidades; e que atendam aos requisitos da lei. 

Quanto à abrangência de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços, a 

jurisprudência e a doutrina têm uma interpretação ampla na qual considera que qualquer 

imposto do nosso sistema tributário pode estar contemplado pela imunidade, desde que 

desfalque o patrimônio, diminuam a eficácia dos serviços ou a integral aplicação das rendas 

aos objetivos específicos destas entidades presumidamente desinteressadas. Dessa forma, a 

imunidade tem o sentido de preservar, proteger e estimular estas instituições, conforme os fins 

consignados na Constituição Federal. Assim, o que descaracteriza a imunidade é a não 

aplicação dos recursos ou rendas em suas finalidades essenciais, sendo estas os objetivos 

inerentes à própria natureza da entidade. Se esses recursos provêm da exploração de imóveis 

locados, estacionamentos, terreno, prestação de serviços e aplicações financeiras, são 

circunstâncias não relevantes, pois, pode-se admitir que “o importante são os fins e não os 

meios”. 
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