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RESUMO 

GONÇALVES, Rodrigo Prado. Imunidade tributária às contribuições sociais destinadas à 

seguridade social das entidades beneficentes de assistência social. 2015. 263 páginas. Mestrado. 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

O presente trabalho científico possui por escopo estudar a imunidade tributária às 

contribuições sociais destinadas à seguridade social das entidades beneficentes de assistência social 

mencionada no artigo 195, §7º, da Constituição Federal de 1988, bem como a abrangência dessa 

hipótese imunitória aplicável a essas espécies de entidades sem fins lucrativos. A imunidade 

tributária é uma norma de estrutura contida na Constituição Federal de 1988 que impede que União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios tributem certas pessoas, fatos ou bens. Em outras palavras, 

as imunidades tributárias são normas constitucionais de incompetência tributária. A Constituição 

Federal de 1988 elenca inúmeras espécies de imunidades tributárias, dentre as quais a imunidade às 

contribuições sociais destinadas à seguridade social das entidades beneficentes de assistência social. 

Sempre que determinada pessoa jurídica enquadrar-se no conceito de entidade beneficente de 

assistência social e observar as exigências contidas na lei será ela imune. De acordo com a Carta 

Magna de 1988, consideram-se entidades beneficentes de assistência social as pessoas jurídicas que 

promovem as ações descritas em seu artigo 203. Neste trabalho científico, analisaremos se farão jus 

à imunidade tributária às contribuições sociais destinadas à seguridade social somente as entidades 

que possuem por objetivo as ações descritas no artigo 203 ou se o conceito de entidade beneficente 

de assistência social é mais abrangente. Afora enquadrar-se no conceito de entidade beneficente de 

assistência social, a instituição, para fins de fruição da imunidade às contribuições sociais 

destinadas à seguridade social, deve preencher alguns requisitos dispostos em lei. Mas que lei vem a 

ser esta: ordinária ou complementar? Consoante será demonstrado ao longo deste trabalho 

científico, tal lei só pode ser a complementar, haja vista esse ser o único instrumento normativo apto 

a estabelecer os requisitos a serem preenchidos visando ao gozo da imunidade às contribuições 

sociais destinadas à seguridade social, não obstante esse não ser o entendimento atual de grande 

parte dos integrantes do Poder Judiciário Brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Imunidade Tributária. Seguridade Social. Instituições Sociais. 
Assistência Social. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT  

GONÇALVES, Rodrigo Prado. Tax immunity on social insurance contributions for the 

social security of the charitable organization for social assistance. 2015. 263 pages. Master Degree. 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

This Master’s Thesis aims at studying the tax immunity on social insurance contributions for 

the social security of those charitable organization for social assistance mentioned in section 195, 

§7 of the 1988 Federal Constitution, as well as the extent to which this hypothesis of immunity may 

be applicable to these types of non-profit making entities. Tax immunity is a structural regulation 

included in the 1988 Federal Constitution that prevents the Union, States, Federal District and 

Municipalities from taxing certain persons, events or assets. In other words, the tax immunities are 

constitutional norms establishing the non-applicability of taxes. The 1988 Federal Constitution lists 

a number of types of tax immunities, amongst which is the immunity to social insurance 

contributions for the social security of charitable organizations for social assistance. A company 

shall be declared immune whenever it is understood to fit into the concept of a charitable 

organization for social assistance and whenever it meets the requirements established by law. 

According to the 1988 Federal Constitution, charitable organizations for social assistance are 

considered to be those companies that perform the activities described in its article 203. In this 

Master’s Thesis, we will be analyzing whether it is fair for the tax immunity on social insurance 

contributions for social security to be applicable only to those organizations with the objectives 

described in section 203, or if the concept of a charitable organization for social assistance is more 

wide reaching. Besides fitting into the concept of a charitable organization for social assistance, the 

organization, in order to take advantage of the immunity from social insurance contributions for 

social security, must meet all the requirements established by law. But which law should this be: an 

ordinary law or a complimentary law? Accordingly, it is to be demonstrated over the course of this 

Master’s Thesis that a complimentary law can be the only one applicable, since this is the only 

regulatory instrument able to establish the requirements that need to be met to take advantage of the 

immunity to social insurance contributions for social security, despite this not being the current 

understanding of the majority of those forming the Brazilian Judiciary. 

KEY WORDS: Tax Immunity. Social Insurance. Charitable Organizations. Social Assistance. 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência de a Constituição Federal de 1988 ser classificada como rígida1, ela se fixa 

no topo da pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro na condição de “lei fundamental e 

suprema”2, da qual todas as demais normas hierarquicamente inferiores extraem seu fundamento de 

validade3. 

As normas jurídicas descritas na Constituição Federal de 1988 inserem-se dentre aquelas 

denominadas de “estrutura”4, na medida em que possuem por objeto estabelecer a maneira pela qual 

outras normas serão criadas ou, ainda, mencionar quando essas não devem ser criadas. 

A Carta Magna de 1988 teve como uma de suas funções organizar o Estado por meio da 

criação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, aos quais foram atribuídas competências 

(no sentido de aptidões) e determinadas atribuições. 

Ao Poder Legislativo compete a criação de normas de conduta tendentes a regular as 

relações intersubjetivas entre os diversos sujeitos que compõem o Estado. O artigo 595, da 

Constituição Federal de 1988 trata do processo legislativo e dispõe acerca dos veículos introdutores 

das normas no ordenamento jurídico pátrio: emenda constitucional, leis complementares, leis 

ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.  

                                                                    
1 Vejam-se os ensinamentos de Paulo Bonavides e Paulo de Barros Carvalho acerca da rigidez da Constituição Federal 
de 1988, respectivamente: 
“As Constituições rígidas, sendo Constituições em sentido formal, demandam um processo especial de revisão. Esse 
processo lhes confere estabilidade e rigidez bem superior àquela que as leis ordinárias desfrutam. Daqui procede pois a 
supremacia incontrastável da lei constitucional sobre as demais regras de direito vigente num determinado 
ordenamento. Compõe-se assim uma hierarquia jurídica, que se estende da norma constitucional às normas inferiores 
(leis, decretos-leis, regulamentos etc.), e que corresponde por igual uma hierarquia de órgãos. A conseqüência dessa 
hierarquia é o reconhecimento da ‘superlegalidade constitucional’, que faz da Constituição a lei das leis, a lex legum, ou 
seja, a mais alta expressão jurídica da soberania” (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2007. p. 296).  
“Por certo, se admitirmos a tese de que nossa Constituição é rígida e que o constituinte repartiu, incisivamente, as 
possibilidades legiferantes entre as entidades dotadas de personalidade política, cuidando para que não houvesse 
conflitos entre as subordens jurídicas estabelecidas no Estado Federal, a ilação imediata é em termos de reconhecer a 
vedação da delegabilidade, bem como a impossibilidade de renúncia. [...]”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de 
Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: , 2014. p. 274). 
2 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 46. 
3 KELSEN, Hans.  Teoria Pura do Direito. 6. ed. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 1998. p. 223. 
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 125. 
 
5 “Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos;  
VII - resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis”. 



 

 

Dentre os poderes para legislar, encontram-se aqueles relacionados ao “poder de tributar”, 

ou seja, instituir os tributos que deverão ser recolhidos pelas pessoas físicas e/ou jurídicas a fim de 

possibilitar ao Estado o cumprimento das obrigações impostas pela Constituição (tais como prover 

os cidadãos com segurança, habitação, saúde, etc.). A instituição dos tributos dá-se por meio da 

outorga de competência tributária6 a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Tais entes 

devem respeitar os limites traçados pela própria Constituição Federal para a criação das receitas 

tributárias a serem utilizadas na satisfação dos anseios e das necessidades dos cidadãos. 

Segundo Paulo Ayres Barreto,  

 

o poder tributário – enquanto atributo da soberania de que dotado o Estado – tem, 
no Brasil, o seu exercício disciplinado inteira e rigidamente pela Constituição. As 
pessoas político-constitucionais (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 
receberam, da Constituição, faixas circunscritas de competência tributária (isto é, 
competência legislativa para instituir tributos). Ao delinear o perímetro dessas 
competências, a Constituição estabeleceu contornos nítidos, de modo que o perfil 
por ela desenhado resulta da conjugação de prerrogativas expressas e rígidas, com 
vedações também claras e hirtas. Isso significa que o âmbito da competência 
tributária constitucionalmente outorgada é demarcado pelas balizas postas pela 
própria Constituição Federal”.7 

 

Ocorre, no entanto, que a instituição de determinado tributo deve respeitar certos limites 

impostos pela própria Constituição. A esses limitadores da Constituição Federal de 1988 e doutrina 

pátria convencionaram-se denominar de “limitações constitucionais ao poder de tributar.” 8 

Dentre as “limitações constitucionais ao poder de tributar” mais importantes em nosso 

ordenamento jurídico encontram-se as imunidades tributárias, que nada mais são do que normas 

constitucionais impeditivas à tributação de certas pessoas, fatos ou bens. Vale dizer que as 

imunidades tributárias são normas constitucionais de incompetência tributária9. A Constituição 

Federal de 1988 elenca imunidades ditas incondicionadas, as quais prescindem de regulamentação 

                                                                    
6 De acordo com Paulo de Barros Carvalho, entende-se por competência tributária a “aptidão de que são dotadas as 
pessoas políticas para expedir regras jurídicas, inovando o ordenamento positivo. Opera-se pela observância de uma 
série de atos, cujo conjunto caracteriza o procedimento legislativo. 
Por força do princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), a ponência de normas jurídicas inaugurais no sistema há de ser 
feita, exclusivamente, por intermédio de lei, compreendido este vocábulo no seu sentido lato. Em qualquer segmento da 
conduta social, regulada pelo direito, é a lei o instrumento introdutor dos preceitos jurídicos que criam direitos e deveres 
correlatos.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 269). 
7 BARRETO, Aires Fernandino; BARRETO, Paulo Ayres. Imunidades tributárias: limitações constitucionais ao poder 
de tributar. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2001. p. 11). 
8 Veja-se, nesse sentido, a obra de Aliomar Baleeiro intitulada “Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar”, 7ª 
edição revisada e complementada à luz da Constituição de 1988 até a Emenda Constitucional nº 10/1996, atualizada 
pela Professora Mizabel Derzi (Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010).  
9 Corroboram esse entendimento, a título exemplificativo, Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, op. cit., p. 237), 
Aires F. Barreto e Paulo Ayres Barreto (BARRETO; BARRETO, op. cit., p. 12) e Roque Antonio Carraza (CARRAZA, 
Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 174).   



 

 

por meio de norma infraconstitucional, e imunidades ditas condicionadas que, por outro lado, 

necessitam de regulamentação. 

Por conta de o presente trabalho científico voltar-se ao estudo das imunidades tributárias às 

contribuições sociais destinadas à seguridade social, as quais se enquadram no conceito de 

“imunidades condicionadas”, envidamos nossos esforços na tentativa de analisar os inúmeros 

aspectos afeitos a essa figura desonerativa, bem como às demais questões conexas não só a essa 

figura desonerativa mas também às demais hipóteses de imunidade tributária.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, existem cinco espécies de imunidades 

tributárias genéricas no que concerne aos impostos. São elas:  

1. Imunidade recíproca10;  

2. Imunidade dos templos11;  

3. Imunidade dos partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais dos 

trabalhadores e das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos12;  

4. Imunidade dos livros, periódicos e o papel destinado a sua impressão13; e  

5. Imunidade dos CDs e DVDs musicais produzidos no Brasil contendo musicais ou 

literomusicais de autores brasileiros ou obras interpretadas por artistas brasileiros14.    

Afora as inúmeras outras hipóteses de imunidades de impostos e taxas dispostas ao longo do 

texto constuticional, há também a imunidade às contribuições sociais destinadas à seguridade social 

a que o artigo 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988 faz menção. 15E é justamente sobre essa 

espécie de limitação constitucional ao poder de tributar que o presente trabalho pretende focar seus 

esforços. 

Não obstante a intensa discussão acerca das contribuições – na medida em que inexiste um 

posicionamento uníssono da doutrina e jurisprudência pátrias acerca dessa figura16, a qual é 

considerada por muitos doutrinadores como uma espécie autônoma de tributo17 e por alguns outros 

                                                                    
10 Artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988. 
11 Artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988. 
12 Artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988. 
13 Artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal de 1988. 
14 Artigo 150, inciso VI, alínea “e”, da Constituição Federal de 1988. 
15 Não obstante o artigo 195, §7º, da Constituição Federal fazer alusão ao termo “isenção”, doutrina e jurisprudência são 
unânimes ao reconhecer se tratar de imunidade e não de isenção. Vejam-se, nesse sentido, as palavras de Paulo Ayres 
Barreto: “Desde logo, impõe-se referir que se trata de imunidade e não de isenção. Essa advertência é necessária 
porque, como se demonstrará, há um imenso fosso separando imunidade de isenção” (BARRETO, op. cit., p. 103). 
Vide, outrossim, decisão proferida pelo E. STF nos autos do MS 22.192-DF (DJ de 19.12.1996). 
16 Nesse sentido: HORVATH, Estevão. As contribuições na Constituição brasileira: ainda sobre a relevância da 
destinação do produto da sua arrecadação. In: Revista de Direito Tributário n. 100. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 122. 
17 Nesse sentido: Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 74-78); Sacha Calmon Navarro Coêlho (CÔELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito 
Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 405-408) e Roque Antônio Carrazza (CARRAZZA. 
Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 595-670). 



 

 

sequer possui natureza tributária18 -, o presente trabalho procurará analisar sua natureza jurídica e a 

eventual aplicação sobre elas das normas jurídicas que tratam das imunidades tributárias. 

As contribuições sociais destinadas à seguridade social, cujas materialidades encontram-se 

dispostas no artigo 195 da Constituição Federal de 1988, caracterizam-se pela afetação do produto 

de sua arrecadação para o financiamento da seguridade social, que “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”, conforme definição trazida pelo 

artigo 194 da vigente Carta Magna.   

Com efeito, prescreve o artigo 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988, que “são isentas 

de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que 

atendam as exigências estabelecidas em lei”. Dessa maneira, sempre que determinada pessoa 

jurídica enquadrar-se no conceito de entidade beneficente de assistência social e atender às 

exigências contidas na lei, será ela imune de tributação. De acordo com a Carta Magna de 1988, 

serão consideradas entidades beneficentes de assistência social as pessoas jurídicas que 

promoverem as ações descritas em seu artigo 203. 19 

Ainda que o próprio texto constitucional elenque as entidades que se enquadrariam no 

conceito de instituições beneficentes de assistência social, o Poder Judiciário entendeu por ampliar 

esse rol e incluir as entidades que promovem a assistência educacional ou de saúde a menores, 

idosos, excepcionais ou pessoas carentes. Isso pode ser facilmente constatado pela análise da 

medida liminar concedida pelo Ministro Moreira Alves nos autos da ADI nº 2.028, a qual 

suspendeu a eficácia de determinados dispositivos da Lei nº 9.732/98, alterando o artigo 55 da Lei 

nº 8.212/91: 

 

Do exame sistemático da Constituição, verifica-se que a Seção relativa à 
Assistência Social não é exauriente do que se deve entender como Assistência 

                                                                    
18 Nesse sentido: Marco Aurélio Greco (Contribuições - uma figura sui generis). São Paulo: Dialética, 2000, p. 70); 
Luiz Mélega (Regime jurídico das contribuições na Carta Política de 1988. Direito Tributário Atual. v. 11/12. São 
Paulo: Resenha Tributária; Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 1992, p. 3.294-3.295); Valdir de Oliveira Rocha 
(Contribuições sociais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Caderno de Pesquisas Tributárias. v. 17. São 
Paulo: Resenha Tributária, 1992. p. 302) e Wladimir Novaes Martinez, especificamente quanto às contribuições sociais 
(Natureza jurídica da contribuição previdenciária na Carta Magna de 1988. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). 
Contribuições previdenciárias: questões atuais. São Paulo: Dialética, 1996. p. 244-245). 
19 “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.” 



 

 

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 de assistência social é mais amplo não só no doutrinário, mas também no 
adotado pelo artigo 203 para a disciplina específica prevista nele e no disposto que 
se lhe segue. 
Por isso mesmo, em sua redação originária, o artigo 55 da Lei 8.212/91, que 
regulamentou as exigências que deveriam ser atendidas pelas entidades 
beneficentes de assistência social para gozarem de imunidade – isenção prevista na 
Constituição imunidade é, conforme entendimento já firmado por esta Corte – 
adotou conceito mais amplo de assistência social do que o decorrente do artigo 203 
da Carta Magna, ao estabelecer, em seu inciso III, que uma dessas exigências para 
isenção (entenda-se imunidade) em favor das entidades beneficentes de assistência 
social seria a de ela promover a “assistência social beneficente, inclusive 
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes”.   

 

Dessa forma, entendeu o Supremo Tribunal Federal que o conceito de entidade beneficente 

de assistência social só pode ser entendido como abrangente de todas as entidades sem fins 

lucrativos que, embora exercendo suas atividades mediante remuneração aos que possam por elas 

pagar, atendam às necessidades básicas do ser humano, prestando serviços gratuitos aos carentes 

que deles necessitem, conforme hajam os recursos disponíveis. 

Como se não bastasse a necessidade de as entidades enquadrarem-se no conceito de 

“entidades beneficentes de assistência social”, estabelecido em conjunto pelo artigo 203 da 

Constituição Federal de 1988 e pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, faz-se mister, a 

fim de gozar da fruição da imunidade das contribuições sociais, o atendimento aos requisitos 

dispostos em lei. Mas que lei vem a ser esta: ordinária ou complementar? 

De acordo com o artigo 146, inciso II, da Constituição Federal de 1988, compete à lei 

complementar dispor acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar20. A justificativa 

desse regramento reside no fato de que, na hipótese de o constituinte deixar a critério dos diversos 

poderes tributantes a fixação de requisitos necessários para o gozo da imunidade, poderia restar 

comprometida a uniformidade do tratamento tributário da matéria em todo o território nacional. 

Também, estabeleceriam-se tantos obstáculos à isenção de tributos que restaria frustrada a 

finalidade para a qual a imunidade foi prevista no texto constitucional21. 

                                                                    
20 “Art. 146. Cabe à lei complementar: 
[...] 
II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar”. 
21 Vejam-se as palavras de Aires F. Barreto e Paulo Ayres Barreto acerca desse tema: “O legislador constitucional, ao 
conferir à lei complementar a função de regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, buscou manter a 



 

 

Em virtude de o Código Tributário Nacional ter recebido o status de lei complementar com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, os requisitos para a fruição do gozo da imunidade 

são os dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional22, com a redação que lhe foi dada pela 

Lei Complementar nº 104/2001. 

Assim, farão jus à imunidade tributária às contribuições sociais destinadas à seguridade 

social as entidades beneficentes de assistência social que: 

1.  não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 

rendas, a qualquer título;  

2.  aplicarem integralmente, em território nacional, os recursos advindos 

da consecução do seu objeto social; e  

3.  manterem escrituração de suas receitas e despesas nos livros exigidos 

pela legislação pátria. 

Afora esses critérios, atualmente, ditas entidades beneficentes de assistência social não 

poderão ter negado o reconhecimento da sua condição de entidade imune 23. 

Além disso, a Lei nº 8.212/91 dispunha em seu artigo 55 outros requisitos a serem 

preenchidos pelas entidades beneficentes de assistência social, com vista ao reconhecimento do 

gozo da imunidade tributária de ditas entidades24. 

                                                                                                                                                                                                                                 

coerência da ordem jurídica e a eficácia do seu comando, evitando abusos que pudessem restringir o gozo da 
imunidade. Fosse possível estabelecer os requisitos para o gozo da imunidade, por intermédio de lei ordinária, 
estaríamos diante do caos. Isto porque cada ente tributante – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – buscaria 
fixar as condições para o usufruto da imunidade constitucional. Cada uma dessas inúmeras leis (isto para não falar nos 
atos infralegais que se seguiriam) estabeleceria critérios e condicionantes os mais díspares para reger a matéria. Como 
não existe hierarquia entre as leis ordinárias dos diversos entes políticos, seria difícil precisar qual preceito deveria ser 
obedecido. Instalar-se-ia, de vez, nesse campo, total desordem no ordenamento jurídico brasileiro.” (BARRETO; 
BARRETO, op. cit., p. 25)  
22 “Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas:  
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;  
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua 
exatidão. 
§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender 
a aplicação do benefício. 
§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados 
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos 
constitutivos.” 
 
23 Diz-se atualmente, pois, até o presente momento, não existe nenhuma outra lei complementar, além do Código 
Tributário Nacional, dispondo sobre os requisitos a serem cumpridos visando à fruição do gozo da imunidade tributária. 
24 “Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência 
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:  
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;  
II – seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social, renovado a cada três anos;  
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;  



 

 

Em junho de 2014, após inúmeras discussões doutrinárias e judiciais – nas quais inclui-se o 

reconhecimento jurisprudencial de que o artigo 55 da Lei nº 8.212/91 é o instrumento normativo 

apto a estabelecer os critérios a serem observados pelas entidades beneficentes de assistência social 

visando ao gozo da imunidade contida no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988 –, o 

Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento do Recurso Extraordinário nº. 566.622, erigido 

à condição de repercussão geral, bem como do mérito das ADI nos 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, as 

quais tratam justamente da constitucionalidade desse artigo 55 e de outros mais contidos em leis 

ordinárias que visam a estabelecer limites à fruição das imunidades tributárias às contribuições 

sociais destinadas à seguridade social das entidades beneficentes de assistência social. 

Apesar de o artigo 55 ter sido revogado25 antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal ter 

colocado uma pá de cal na discussão sobre a sua constitucionalidade ou não, a discussão acerca do 

ato normativo tendente a regulamentar a imunidade às contribuições sociais destinadas à seguridade 

social das entidades beneficentes de assistência social não terá seu fim. Isso ocorre visto que 

permanece em nosso ordenamento a discussão acerca do cumprimento ou não de pressupostos 

descritos em lei ordinária para que a entidade beneficente de assistência social tenha reconhecido o 

seu direito de usufruir da imunidade tributária contida na Carta Magna de 1988. 

Os tribunais pátrios já se debruçaram sobre essa questão e muitos deles, ignorando 

totalmente o posicionamento doutrinário26 já firmado de que somente lei complementar pode dispor 

                                                                                                                                                                                                                                 

III – promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou 
pessoas carentes;  
III – promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a 
crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;  
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam 
vantagens ou benefícios a qualquer título;  
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.  
§ 1º Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro 
Social-INSS, que terá o prazo de 30 dias para despachar o pedido.  
§ 2º A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja 
mantida por outra que esteja no exercício da isenção.  
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços a 
quem dela necessitar.  
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto 
neste artigo.  
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a oferta e a efetiva prestação de 
serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento.  
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária ao deferimento e à manutenção 
da isenção de que trata este artigo, em observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição”.  
 
25 Tal artigo foi revogado pela Lei nº 12.101, de 30 de novembro 2009. 
26 Luís Eduardo Schoueri menciona em sua obra “Direito Tributário” que, não obstante o artigo 55 da Lei nº 8.212/1991 
ter sido revogado, tal celeuma não perdeu sua atualidade nem deixou de existir em nosso ordenamento, pois  foi editada 
a Lei nº 12.101/2009, a qual estabelece inúmeros requisitos a serem preenchidos pelas entidades beneficentes de 
assistência social para fruição da imunidade tributária das contribuições sociais: “Deve-se aplicar a esse caso o que se 
viu acima, no sentido de que a lei que pode apresentar tais requisitos é uma lei complementar, não uma lei ordinária, já 



 

 

acerca dos requisitos para o gozo da imunidade, estão se posicionando no sentido de que, não 

cumpridos os requisitos contidos na Lei nº 12.101/2009, as entidades beneficentes de assistência 

social não farão jus à imunidade tributária das contribuições destinadas à seguridade social27. 

Dessa forma, apesar de a doutrina pátria ser uníssona no sentido de que os requisitos a serem 

cumpridos pelas entidades beneficentes de assistência social devem ser os contidos em lei 

complementar, a jurisprudência pátria, até o momento, possui entendimento diametralmente oposto 

- apesar de entender que a lei complementar se aplica à fruição às imunidades condicionadas 

relacionadas aos impostos. Nesse ponto, dá-se a justificativa da elaboração do presente trabalho 

científico e sua atualidade.  

Dito isso, pretende-se, por meio do presente trabalho científico, discutir quais são os 

critérios e requisitos a serem preenchidos e observados pelas entidades beneficentes de assistência 

social, para fins de fruição do gozo da imunidade tributária. 

Para tanto, inicialmente, analisar-se-á a Constituição Federal de 1988 e a discriminação da 

competência tributária legislativa de cada ente tributante. Neste primeiro capítulo também serão 

apontadas as “limitações constitucionais ao poder de tributar”, normas jurídicas que, assim como as 

instituidoras da competência tributária de cada ente tributante, também teriam o condão de forjar o 

campo de atuação outorgado pelo legislador constituinte à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Neste ponto, far-se-á uma breve análise acerca das semelhanças e distinções entre 

imunidades tributárias e princípios constitucionais tributários aplicáveis a elas.  

Posteriormente, o presente trabalho acadêmico analisará o conceito dado pela doutrina ao 

instituto da imunidade tributária e trará o conceito de imunidade tributária construído pelo autor 

deste trabalho acadêmico; as distinções entre imunidade, isenção e não incidência; se a imunidade 

tributária constitui-se em um valor ou limite objetivo; a relação entre imunidade tributária e cláusula 

pétrea28 (ou seja, se a figura da imunidade tributária pode ser objeto de limitação ou exclusão por 

                                                                                                                                                                                                                                 

que, afinal, a imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar (art. 146, II). Não obstante, a Lei 8.212/91, 
tratando da organização da seguridade social e do plano de custeio desta, arrola, no seu art. 55, uma série de condições 
para o gozo da ‘isenção’. A referida lei, por ser ordinária, não poderia impor requisitos diversos dos previstos no 
Código Tributário Nacional, que é lei complementar. O dispositivo foi revogado, mas o tema não perde atualidade. 
Nesse sentido, a Lei 12.101, de 2009 voltou a arrolar uma série de requisitos para o gozo da imunidade, que ultrapassam 
os previstos pelo Código Tributário Nacional. Independentemente da razoabilidade, ou não, daquele dispositivo, 
importa ver que a lei ordinária não é instrumento adequado para regulamentar uma imunidade conferida 
constitucionalmente” (Direito Tributário. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 401-402)  
27 A título de exemplo, citamos a AC nº 2008.83.00014414-8, TRF da 5ª Região, 1ª Turma, Rel. Des. Fed. Frederico 
Pinto de Azevedo, DJ-e de 01/10/2010; AMS nº 2006.61.00024424-0, TRF da 3ª Região, 3ª Turma, Rel. Juíza Eliana 
Marcelo, DJ-e de 19/11/2010. 
28 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I – a forma federativa de Estado; 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III – a separação dos Poderes; 



 

 

intermédio de Emenda Constitucional ou se o Constituinte originário erigiu-as à condição de 

cláusulas impassíveis de qualquer espécie de alteração senão mediante a edição de uma nova Carta 

Constitucional); e a intricada relação entre imunidade tributária e livre concorrência (significando a 

possibilidade de a existência de limite ou direito de não sujeição à tributação de determinados 

tributos ser inabalável e intransponível). Nesse capítulo serão avaliados, ainda, os métodos 

interpretativos das normas de imunidade tributária e o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal acerca dessa questão. Será que o Supremo Tribunal Federal mantém uma coerência 

interpretativa em relação às figuras imunitórias? Isso será verificado neste capítulo. 

Prosseguindo em nosso estudo acadêmico, trataremos da questão da classificação das 

imunidades tributárias entre condicionadas e incondicionadas29, e as pessoas, coisas ou situações 

que se enquadram em cada uma das hipóteses de imunidades tributárias descritas na Carta Magna 

de 1988.  

Este estudo será seguido pelo exame da Seguridade Social, a qual nos termos do artigo 194, 

caput, da Constituição Federal de 198830, é composta pelos pilares saúde, previdência e assistência 

social. Ademais, estudar-se-á o que a Constituição Federal de 1998 convencionou denominar de 

“assistência social”, e se a abrangência dada pelo legislador constituinte é a mesma da dada pelo 

Supremo Tribunal Federal. Estudar-se-ão, outrossim, os traços característicos das entidades de 

assistência social, sem fins lucrativos, e suas diferenças em relação às entidades beneficentes de 

assistência social e às entidades filantrópicas. Serão analisados, ainda, os requisitos a serem 

preenchidos pelas entidades a fim de que possam ser caracterizadas como “beneficentes de 

assistência social”. 

Posteriormente, será analisado o campo de atuação da norma imunitória contida no artigo 

150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, mormente no que diz respeito às 

entidades beneficentes de assistência social. Esse capítulo terá ainda por objetivo investigar a 

amplitude da expressão “patrimônio, rendas e serviços relacionadas com as finalidades essenciais”, 

contida no § 4º do artigo 150 da atual Carta Magna. Ademais, adentrar-se-á na discussão acerca do 

instrumento normativo adequado para regular a imunidade tributária aos impostos das entidades 

beneficentes de assistência social: se lei ordinária ou complementar. Em seguida, far-se-á um cotejo 

                                                                                                                                                                                                                                 

IV – os direitos e garantias individuais.” 
 
29 É importante mencionar que o presente estudo somente classificará as imunidades tributárias em condicionadas e 
incondicionadas, na medida em que todos os esforços serão envidados na tentativa de analisar as imunidades tributárias 
das entidades beneficentes de assistência social, as quais se enquadram no conceito de imunidades ditas condicionadas. 
30 “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.” 



 

 

analítico dos requisitos contidos nos incisos I, II e III, artigo 14, do Código Tributário Nacional31, o 

qual trata dos requisitos a serem preenchidos pelas entidades beneficentes de assistência social, para 

fins de fruição da imunidade tributária aos impostos. 

Por fim, mas não menos importante, pretende-se apreciar o campo específico de atuação das 

imunidades tributárias às contribuições sociais destinadas à seguridade social das entidades 

beneficentes de assistência social. Inicialmente, far-se-á a análise da figura das contribuições no 

ordenamento jurídico pátrio após a edição da Constituição Federal de 1988, verificando suas 

características essenciais e a sua natureza jurídica. Em tal contexto, será objeto de estudo sua 

condição ou não de espécie tributária autônoma. Dando prosseguimento, trataremos da 

impropriedade utilizada pelo legislador constituinte ao aduzir que as entidades beneficentes de 

assistência social são “isentas” e não “imunes” às contribuições sociais destinadas à seguridade 

social.  

Outros pontos que também serão suscitados neste capítulo dizem respeito à possibilidade de 

a legislação ordinária (mais precisamente os artigos 55, da revogada Lei nº 8.212, de 21 de julho de 

1991 e o artigo 29, da Lei nº 12.101, de 30 de novembro de 2009) estabelecer pressupostos outros, 

além dos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, para fins de gozo da imunidade 

tributária às contribuições sociais destinadas à seguridade social das entidades beneficentes de 

assistência social. 

É importante mencionar que, face à amplitude do tema, o presente estudo não teve o condão 

nem a pretensão de esgotá-lo, mas tão somente abordar as questões mais relevantes, conexas e 

importantes ao assunto das imunidades tributárias às contribuições sociais destinadas à seguridade 

social das entidades beneficentes de assistência social. Sobre tal temática, não obstante orbitar o 

ordenamento jurídico pátrio desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, não há uníssono 

na doutrina e, especialmente, na jurisprudência construída ao longo dos anos, seja por parte dos 

órgãos inferiores, seja pelo próprio Supremo Tribunal, órgão máximo do Poder Judiciário, 

competente para analisar e decidir os motes ligados à imunidade tributária; figura eminentemente 

constitucional.    

 

 

 

                                                                    
31 “Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas: 
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;  
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua 
exatidão.” 



 

 

CONCLUSÕES 

Como resultado do estudo sobre a imunidade tributária às contribuições sociais das 

entidades beneficentes de assistência social, apresentam-se as seguintes conclusões: 

1. As imunidades tributárias são normas de estrutura contidas exclusivamente no texto 

constitucional que, ao expressamente estabelecer as situações, coisas ou pessoas sobre as quais não 

poderá recair a tributação, auxiliam na demarcação do campo de atuação de cada um dos entes 

políticos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

2. Não obstante a Constituição Federal de 1988 mencionar que as “Limitações 

Constitucionais ao Poder de Tributar” correspondem somente às imunidades tributárias e aos 

princípios constitucionais tributários contidos nos artigos 150, 151 e 152, entendemos que o próprio 

Texto Constitucional contempla outras “Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar” em 

outros dispositivos. Como exemplo, podem ser citados o artigo 170, parágrafo único, que trata do 

princípio do livre exercício das atividades econômicas, e o artigo 195, § 7º, que trata da imunidade 

tributária às contribuições sociais destinadas à seguridade social das entidades beneficentes de 

assistência social. 

Por entendermos que as imunidades tributárias não atuam como limitadoras da competência 

tributária, mas sim como normas auxiliares ao legislador para forjar a sua competência, acreditamos 

que a terminologia mais adequada para a Seção II, do Capítulo I, do Título VI, da Constituição 

Federal de 1988 seria a de “Delimitações Constitucionais à Competência Tributária”. 

3. Conforme mencionado em tópico específico deste trabalho científico, os traços 

distintivos entre imunidade, isenção e não incidência são os seguintes:  

As regras de imunidade tributária representam normas de estrutura expressamente contidas 

na Constituição Federal de 1988, que tratam da incompetência da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e Municípios. Ou seja, a Constituição estabelece as pessoas, coisas ou situações sobre as 

quais os entes tributantes não podem exercer sua competência tributária impositiva.  

As regras isentivas, por seu turno, possuem por objetivo suprimir, de forma parcial, um ou 

mais critérios do antecedente ou do consequente da regra-matriz de incidência tributária. 

Enquadram-se no conceito de não incidência as situações, pessoas ou coisas não 

contempladas pelo legislador como passíveis de serem objeto de tributação. 

As normas que tratam da imunidade devem estar dispostas, necessariamente, no texto 

constitucional, ao passo que as normas isentivas só podem ser veiculadas via lei, seja ordinária, seja 

complementar. 



 

 

Por fim, as regras de imunidade devem ser interpretadas de forma extensiva, enquanto as de 

isenção de maneira restritiva. 

4. As normas jurídicas que encerram as hipóteses de imunidade tributária possuem a 

feição de limite objetivo, já se que se voltam a realizar valores, de forma indireta ou mediata. Por 

este motivo, pode-se dizer que o limite objetivo é iluminado pelo valor mas sem com ele se 

confundir. As imunidades tributárias foram concebidas para resguardar valores considerados como 

de superior interesse nacional, tais como a manutenção das entidades federadas, o exercício das 

atividades religiosas, da democracia, das instituições educacionais, assistenciais e beneficentes e o 

acesso à informação e à cultura. 

Tendo em vista que o legislador constituinte original, ao externar seu juízo valorativo, 

pinçou acontecimentos específicos do mundo fenomênico que não poderiam ser objeto de tributação 

e os incluiu no texto constitucional, comprovada está a condição de limite objetivo das imunidades 

tributárias, na medida em que houve a pré-demarcação do campo de atuação estatal, por meio de 

descrição de comportamentos obrigatórios, permitidos ou proibidos.  

5. De acordo com o artigo 60, §4º, da Constituição Federal de 1988, a forma federativa 

de Estado, o voto direito secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e 

garantias individuais são considerados cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser modificados, nem 

mesmo por meio de Emenda Constitucional. A única forma de alteração dos itens acima se dá por 

meio da promulgação de uma nova Constituição. 

Em razão de as imunidades tributárias, especialmente as genéricas, terem sido concebidas 

para preservar valores considerados como de superior interesse nacional, tais como (a) a 

manutenção das entidades federadas; (b) o exercício das atividades religiosas, democráticas, das 

instituições educacionais, assistenciais e de filantropia; (c) e o acesso à informação e à cultura, elas 

representam direitos e garantias individuais que, por possuírem a natureza de cláusulas pétreas, não 

podem ser alteradas, nem mesmo por intermédio de Emenda Constitucional. 

Entretanto, entendemos que as demais regras imunitórias que tratam de simples limitação 

material e não possuem grande carga valorativa em sua gênese, por não serem consideradas 

clausulas de imutabilidade, podem ser alteradas normalmente pelo legislador constituinte. 

6. Conforme demonstrado neste trabalho científico, se a entidade imune reverter as 

receitas auferidas direta ou indiretamente com seus objetivos sociais no seu desiderato hodierno, o 

primeiro passo para garantir-se a imunidade está dado. Contudo, a instituição deverá, ainda, a fim 

de evitar a infração ao princípio da livre concorrência e, consequentemente, ver a hipótese 

imunitória afastada, não praticar nenhum ato que vise a limitar, falsear ou de qualquer forma 



 

 

prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

aumentar arbitrariamente seus superávits; ou exercer de forma abusiva posição dominante. 

7. A interpretação das normas constitucionais que tratam das imunidades tributárias 

deve se dar com fulcro nos métodos sistemático (que analisa o sistema como um todo) e teleológico 

(que leva em consideração a finalidade da norma criada), o que significa dizer que as regras de 

imunidade devem ser interpretadas de forma ampliativa. 

8. A doutrina classifica as imunidades tributárias de diversas formas, levando em 

consideração diversos critérios. Uma vez que o foco do presente trabalho científico foi a imunidade 

às contribuições sociais destinadas à seguridade social das entidades beneficentes de assistência 

social, adotou-se a classificação “imunidades incondicionadas” e “imunidades condicionadas”. 

Por “imunidade incondicionada”, entendeu-se ser aquela que independe de qualquer 

requisito ou condição disposta em norma infraconstitucional para que a imunidade tenha plena 

eficácia. Basta enquadrar-se nas hipóteses descritas e contidas no Texto Constitucional para que o 

direito à fruição da imunidade seja garantido e reconhecido. 

Por sua vez, as “imunidades condicionadas” só operam plenamente mediante a observância 

de certas condições definidas em normas infraconstitucionais.  

9. De acordo com o texto constitucional, dois são os requisitos relevantes para a 

configuração da assistência social: atendimento aos hipossuficientes (pessoas carentes e 

necessitadas) e a inexistência de contrapartida por parte do beneficiário do atendimento. A fim de 

que se possa garantir à população saúde, previdência e assistência social, a própria Constituição 

Federal de 1988 elencou as formas de custeio da seguridade social. São elas: financiamento 

indireto, que se dá por intermédio dos recursos advindos dos orçamentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; e financiamento direito, por meio da arrecadação das 

contribuições sociais. 

10. Conforme restou consignado ao longo do presente trabalho científico, entendemos 

que instituições de assistência social são aquelas pessoas jurídicas de direito privado que, sem fins 

lucrativos, dedicam-se à prestação de serviços cujos objetivos não são somente os elencados no 

artigo 203, da Constituição Federal de 1988. Isso porque, na nossa opinião, em razão de as 

instituições de assistência social auxiliarem o Estado na adoção de todas as medidas tendentes a 

proteger a dignidade dos hipossuficientes, para fins de reconhecimento de determinada entidade 

como sendo de assistência social, é irrelevante a natureza do serviço prestado. O que interessa é que 

o serviço possua caráter assistencial, isto é, seja vertido em favor das pessoas carentes e 

necessitadas.  



 

 

11. No que diz respeito ao conceito de entidade beneficente de assistência social, 

fixamos o entendimento de que essas pessoas jurídicas são aquelas que, também sem possuir 

finalidade lucrativa, prestam os mesmos serviços que as instituições de assistência social, mas só 

que de forma gratuita. 

É importante mencionar que a gratuidade dos serviços não é absoluta, mas sim relativa. Ou 

seja, para que determinada entidade seja considerada beneficente de assistência social ela deverá 

praticar a filantropia de forma parcial e não total. 

12. Por força do seu enquadramento no conceito de entidade beneficente de assistência 

social, a entidade poderá usufruir da imunidade aos impostos, a que o artigo 150, inciso VI, alínea 

“c”, da Constituição Federal faz referência. 

Essa hipótese de imunidade, nos termos do artigo 150, § 4º, da Carta Magna, abrange 

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

essenciais de tais entidades.  

Entretanto, entendemos que a regra acima não se aplica somente aos impostos incidentes 

sobre a renda, o patrimônio e os serviços, mas sim a todos os impostos incidentes sobre a prestação 

de serviços ou sobre as operações mercantis praticadas pelas entidades imunes, desde que o produto 

dessas operações seja destinado à consecução de seu objetivo social. 

E a justificativa para isso reside no fato de que a Constituição Federal de 1988, ao conceder 

a imunidade aos impostos às entidades beneficentes de assistência social, o fez por entender serem 

elevados os fins para os quais as ditas entidades foram criadas, de modo que não haveria 

justificativa plausível para não se imunizar todas as operações realizadas, desde que o seu resultado 

fosse convertido ao seu desiderato social. 

13. Prosseguindo na elaboração deste trabalho científico, fixamos o entendimento de que 

a regra contida no artigo 150, VI, “c”, por ser hipótese de imunidade tributária dita condicionada, só 

pode ser regulada por meio de lei complementar. 

Isso porque, tendo em vista que as imunidades tributárias enquadram-se no conceito de 

“Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar” e tais limitações só podem ser veiculadas, nos 

termos do artigo 146, inciso II, da Constituição Federal, por intermédio de lei complementar, 

somente essa espécie normativa possui o condão de regulamentar a imunidade aos impostos das 

entidades beneficentes de assistência social. 

14. Atualmente, essa lei complementar é o Código Tributário Nacional, que foi 

recepcionado pela Constituição Federal com status de lei complementar. 



 

 

15. Em relação aos requisitos a serem preenchidos pelas entidades beneficentes de 

assistência social, para fins de fruição da imunidade aos impostos, temos as seguintes considerações 

a fazer:  

15.1. No que diz respeito à impossibilidade de distribuição de qualquer parcela de 

seu patrimônio, a qualquer título, cumpre-nos mencionar que tal restrição não impede que as 

entidades imunes possuam superávit.  

A justificativa para tanto reside no fato de que, diferentemente de uma pessoa jurídica de 

direito privado que utiliza o lucro para ampliar seus negócios, as instituições de assistência social 

são constituídas não para “dar lucro”, mas sim para, no interesse da coletividade, auxiliar o Estado 

no atingimento de seus objetivos: proporcionar à população uma vida digna e saudável. Daí porque 

elas possuem superávit e não visam ao lucro. 

15.2. A restrição contida no inciso I, do artigo 14, do Código Tributário Nacional 

possui como destinatário os sócios ou dirigentes da entidade imune, os quais possuem o poder de 

gestão e administração da sociedade. 

Contudo, isso não quer dizer que eles não podem ser remunerados pelos serviços prestados. 

Todo o serviço prestado tem de ser remunerado, independentemente de ter sido para pessoa jurídica 

com ou sem fins lucrativos, uma vez que esses dirigentes, assim como qualquer outra pessoa, 

possuem necessidades vitais como as atreladas à segurança, educação, moradia, lazer, cultura etc. 

15.3. A segunda restrição contida no artigo 14, do Código Tributário Nacional, 

consiste na proibição de aplicação do superávit fora do território nacional. A fim de que seja 

mantida a condição de entidade imune, a instituição deverá aplicar todo o seu superávit na 

consecução de seus objetivos sociais exclusivamente em solo brasileiro. 

O fato de a entidade imune importar equipamentos, serviços ou custear cursos de seus 

integrantes em instituição de ensino estrangeira também não desvirtua a regra contida em tal inciso 

do artigo 14 do Código Tributário Nacional, uma vez que os equipamentos ou know-how utilizados 

serão vertidos à consecução de seus objetivos sociais em território nacional. 

15.4. Por fim, as instituições beneficentes de assistência social, em relação à 

imunidade aos impostos, também deverão manter escrituradas todas suas operações, sob pena de 

suspensão da imunidade. Todavia, tal escrituração não necessita ser pormenorizada. Basta que 

permita ao Fisco verificar que os requisitos contidos nos incisos I e II foram devidamente 

cumpridos. 

16. Afora a imunidade aos impostos, as entidades beneficentes de assistência social 

possuem o direito à fruição de outra espécie de imunidade: às contribuições sociais destinadas à 

seguridade social, a que o artigo 195, §7º, da Constituição Federal faz alusão. Em relação a esse 



 

 

mote, entendemos que essa hipótese imunitória se aplica, outrossim, às instituições educacionais 

que disponibilizam seus serviços, de forma gratuita, à parcela mais carente da população. 

Isso porque, no nosso entendimento, o legislador constituinte ao positivar a regra do artigo 

195, §7º, da Constituição Federal, pretendeu prover os hipossuficientes de todos os meios tendentes 

a auxiliá-los na mudança de sua condição de pessoa carente e desprovida de recursos para 

autossuficiente. E uma dessas maneiras é justamente pela educação, por meio da qual o 

hipossuficiente terá condições de progredir em sua vida profissional e pessoal. 

17. Adentrando no estudo das contribuições sociais destinadas à seguridade social, 

firmamos o entendimento de que essa figura, além de possuir natureza tributária, caracteriza-se 

como espécie autônoma de tributo.  

Sob nossa ótica, a Constituição Federal de 1988 contempla cinco espécies tributárias: 

impostos; taxas; contribuições de melhoria; contribuições; e empréstimos compulsórios. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o legislador constituinte elevou a 

questão da destinação da receita e da restituição do tributo à condição de atributos fundamentais da 

estrutura dos tributos elencados no Texto Constitucional. 

Dessa forma, em razão do relevo dado a esses dois atributos, entendemos que o legislador 

constituinte de 1988 criou mais duas figuras tributárias: as contribuições e os empréstimos 

compulsórios. 

18. Não obstante o legislador constitucional dispor no artigo 195, §7º que são “isentas” 

às contribuições sociais destinadas à seguridade social as entidades beneficentes de assistência 

social, entendemos que se trata de hipótese imunitória e não isentiva, já que atua em âmbito 

constitucional e não infraconstitucional.  

19. No que tange ao instrumento normativo adequado a estabelecer os requisitos a serem 

preenchidos para fins de fruição da imunidade às contribuições sociais destinadas à seguridade 

social das entidades beneficentes de assistência social, entendemos que a lei complementar é o 

instrumento normativo adequado para tanto. 

Primeiro, porque o artigo 195, §7º ao tratar de legítima hipótese de imunidade, constitui-se 

em “limitação constitucional ao poder de tributar”, a qual só pode ser regulada por meio de lei 

complementar, nos exatos termos do artigo 146, inciso II, da Constituição. 

Apesar de o artigo 195, §7º, em tese, não ter sido regulamentado até o momento, tal regra 

possui aplicabilidade imediata e eficácia contida. 

Aplicabilidade imediata porque as normas que tratam das imunidades tributárias receberam 

do legislador constituinte carga normativa suficiente para sua imediata observância. E eficácia 



 

 

contida, uma vez que o legislador constituinte determinou o preenchimento de alguns pressupostos, 

visando à fruição do benefício constitucional. 

19.1. Por conta de sua eficácia contida, os efeitos das normas imunizantes são 

irradiados assim que as pessoas, coisas ou situações se enquadrarem nas hipóteses imunitórias 

contidas no Texto Constitucional. 

Ante a ausência dessa norma regulamentadora, entendemos que o artigo 14, do Código 

Tributário Nacional, possui o condão de regulamentar a fruição da imunidade às contribuições 

sociais destinadas à seguridade social, porquanto tal normativo foi recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988 como lei complementar. 

19.2. Apesar de o artigo 14, do Código Tributário Nacional fazer referência 

somente aos impostos, entendemos ser ele plenamente aplicável ao gozo da imunidade às 

contribuições sociais destinadas à seguridade social das entidades beneficentes de assistência social, 

pois quando da edição do Código Tributário Nacional o ordenamento jurídico não contemplava a 

figura das contribuições sociais destinadas à seguridade social. Além disso, na hipótese de inexistir 

regra específica sobre determinado assunto, a legislação tributária permite o uso da analogia, 

visando ao preenchimento de lacunas existentes no sistema. 

20. Não concordamos com o posicionamento de que a lacuna deixada pelo artigo 195, 

§7º foi preenchida pelo artigo 55, da Lei nº 8.212, de 1991. 

Naquilo que o 55 da Lei nº 8.212. de 1991 conflitar com o artigo 14, do Código Tributário 

Nacional, ele será inconstitucional. 

21. Entendemos que o artigo 29, da Lei nº 12.101, de 30 de novembro de 2009, norma 

jurídica que revogou o artigo 55, da Lei nº 8.212, também padece do vício de inconstitucionalidade, 

porquanto, ao estabelecer requisitos outros além dos dispostos no artigo 14, do Código Tributário 

Nacional, esse artigo infringiu os artigos 146, inciso II, e 195, §7º, da Constituição Federal, de 

modo que ele deve ser declarado inconstitucional. 
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