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I - INTRODUÇÃO

Esse material foi elaborado com a finalidade de fornecer esclarecimentos 
jurídicos, com um enfoque prático, para auxiliar o planejamento da 
constituição ou reestruturação de instituições filantrópicas que se dediquem 
a uma causa de interesse público.

Não se pretende esgotar as questões jurídicas que devem ser averiguadas a 
cada caso, por um advogado habilitado, preferencialmente especializado no 
tema, dado que a legislação aplicável é esparsa e abrange questões 
societárias, tributárias, contratuais, sucessórias e, a depender do caso, de 
direito público.

Esperamos que seja um bom roteiro para guiar as questões pertinentes a 
serem tratadas no planejamento da iniciativa de forma a contribuir para que 
as relevantes iniciativas filantrópicas alcancem seus nobres objetivos 
altruístas com segurança jurídica.
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II - ESTATUTO SOCIAL

O Estatuto Social é o principal documento de uma instituição sem fins 
lucrativos, sendo equivalente ao contrato social ou estatuto social de uma 
sociedade com fins lucrativos. Ele deve refletir efetivamente os objetivos a 
que se propõe a pessoa jurídica, suas formas e áreas de atuação, sua 
estrutura de funcionamento, regras de governança, sucessão, limites de 
responsabilidade patrimonial dos instituidores e administradores, o modo de 
constituição de seu patrimônio, a forma de prestação de contas da 
instituição para cada exercício e demais informações que permitam que 

terceiros identifiquem quem de fato é a instituição, qual a sua natureza 
jurídica, o enquadramento tributário e se está sujeita ou não ao controle 
externo de órgãos públicos. 

Um Estatuto Social bem sistematizado é imprescindível para transmitir 
segurança e confiabilidade aos doadores, participantes da instituição e 
eventuais parceiros, bem como para servir de alicerce para a instituição 
como um todo.

Uma das primeiras decisões a serem tomadas por aqueles que desejam criar 
uma instituição sem fins lucrativos consiste na escolha do veículo jurídico 
apto a comportar a nova pessoa jurídica a ser constituída, sendo os mais 
comuns para essa finalidade, a associação e a fundação que, embora sejam 
semelhantes em diversos aspectos, possuem diferenças que devem ser 
consideradas no momento da definição, as quais abordaremos com maiores 
detalhes a seguir. 

Organizações religiosas e cooperativas por vezes são veículos também 
utilizados para a prática da filantropia ou de atividades sociais, ainda que 
não seja seu principal objetivo, motivo pelo qual tais instituições não serão 
abordadas neste material. 

II.1 - ASSOCIAÇÕES

I. Conceito

As associações constituem-se da reunião de pessoas que se organizam para 
atingir um ou mais objetivos em comum, não econômicos, sem intuito de 
auferir lucro para seus associados. Não há entre os associados direitos e 
obrigações, ou partilha de resultados. 

Nesse tipo de estrutura jurídica não há exigência de aporte inicial de 
patrimônio ou de recursos mínimos para a sua constituição.
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Além do aporte inicial, o patrimônio social das associações pode ser 
incrementado com contribuições patrimoniais – na sua constituição ou em 
momentos posteriores – e, também, pelo superávit de cada exercício social.

Importa destacar que o patrimônio social das associações filantrópicas é de 
propriedade da associação e não de seus associados e não pode ser 
distribuído entre eles. 

II. Liberdade Associativa

A Constituição Federal garante a todos o direito de ampla liberdade 
associativa. Assim, a associação é livre para definir seu objeto social, desde 
que não seja para fins contrários à lei, sem qualquer interferência estatal e 
com plena autonomia para se associar, assim como para deixar de ser 
associado, a qualquer tempo.

III. Associações filantrópicas, de classe ou de interesse dos associados

Na filantropia, as associações geralmente têm como objeto social a 
promoção de interesses coletivos, sociais, culturais, ambientais, dentre 
outros, voltados à sociedade em geral. No entanto, as associações podem, 
também, ser constituídas para defender ou promover os interesses de seus 
associados, tais como as associações de classe, os clubes e demais 
instituições de interesse mútuo.

Essa diferença deve ser explicitada no Estatuto Social, seja na descrição de 
seus objetivos, seja na definição dos direitos dos associados, tendo em vista 
os reflexos tributários distintos.

O Código Civil, art. 56, parágrafo único, permite que os associados sejam titular de frações ideais ou quotas parte 
do patrimônio de Associações, o que é mais comum em clubes. Na área da filantropia, temos visto esse tipo de 
estrutura na formação das chamadas “comunidades intencionais”, que reúnem pessoas com fins filantrópicos, que 
residem na propriedade imobiliária da associação.
Constituição Federal, art. 5º: “XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento; XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado; XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI - as entidades 
associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 
extrajudicialmente;”
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IV - Requisitos mínimos para sua constituição

De acordo com o Código Civil, os documentos de constituição das pessoas 
jurídicas, a serem registrados no registro público, devem indicar, no mínimo:

1. a denominação
2. a sede
3. o tempo de duração
4. os fins, ou objetivos sociais, não econômicos

5. os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
6. os direitos e deveres dos associados;
7. se os associados respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais;
8. o modo pelo qual se administra e representa, ativa e passivamente, 

judicial e extrajudicialmente, incluindo o modo de constituição e de 
funcionamento dos órgãos deliberativos e a forma de gestão 
administrativa e de aprovação das respectivas contas;

9. o fundo social, quando houver;
10. as fontes de recursos para sua manutenção;
11. as condições para a alteração das disposições estatutárias;
12. as condições de extinção da associação e o destino do seu patrimônio, 

nesse caso;
13. o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, o que se dá 

na ata de constituição, e dos diretores, quando da eleição dos dirigentes.

A constituição da associação se dá com o registro no Cartório de Registro de 
Pessoa Jurídica da ata da assembleia geral de constituição e de eleição dos 
dirigentes, juntamente com a aprovação do Estatuto Social. Código Civil, art. 
46 e 54

V. Órgão de controle externo 

Como a associação é uma reunião de pessoas, não há o controle externo 
de um órgão ou ente público, tal como o Ministério Público. 

Os associados e, no máximo, os beneficiários da associação, são as pessoas 
legitimadas a exigir o cumprimento dos direitos que lhes forem concedidos 
pelo 
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Estatuto Social (associados) ou por contratos de prestação de serviços 
(beneficiários), ainda que de forma gratuita.  

PERGUNTAS FREQUENTES 

Pergunta: Qual o número mínimo de pessoas para constituir a associação? 

Resposta: A lei não fixa número mínimo ou máximo. Mas como a associação 
é uma reunião de pessoas, é preciso ter mais do que uma. E, se a 
administração for exercida por um órgão colegiado, para não haver impasse, 
é recomendável que seja composta por no mínimo três pessoas, que podem 
ser associados, ou não, a depender do que estiver previsto no Estatuto 
Social. 

Pergunta: Quem elege os membros do órgão de administração? 

Resposta: A lei não determina, ficando livre para o Estatuto Social definir. 
Apenas a destituição dos administradores é de competência exclusiva da 
Assembleia Geral de associados. 

PONTOS DE ATENÇÃO 

Se o Estatuto Social for silente, a responsabilidade dos associados pelas  
obrigações da Associação é ilimitada, sendo imprescindível que o Estatuto   
determine que os associados não respondem subsidiariamente pelas   
obrigações sociais da associação. 

II. 2 - Fundações

I. Conceito

As fundações, por sua vez, constituem-se pela dotação especial de bens 
livres, em benefício de um fim determinado por seu instituidor, sendo certo
que tal instituidor perde a propriedade sobre tais bens, que passam a 
pertencer com exclusividade à fundação.

Assim, após a constituição da fundação e transferência do patrimônio a ela
dotado pelo instituidor, não há direitos e obrigações entre a fundação e seus
instituidores, pois a fundação é baseada tão somente no patrimônio sobre o 
qual se formou. A partir de sua constituição, há apenas a figura dos 
administradores do patrimônio, para que ele sirva ao objetivo determinado
pelo instituidor da fundação, sob o velamento do Ministério Público do 
Estado de sua sede.
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Da mesma forma que a associação, a fundação não admite qualquer partilha
de resultados, e, no caso de sua dissolução, o remanescente do patrimônio
líquido fundacional deve ser destinado a outra instituição sem fins lucrativos
com objetivos semelhantes.

II. Fundações filantrópicas

Diferentemente das associações, as fundações devem sempre se destinar a 
uma finalidade de interesse público, dentre aquelas previstas pelo Código 
Civil para tal tipo de pessoa jurídica.

III. Requisitos mínimos para sua constituição

De acordo com o Código Civil, os documentos de constituição das pessoas
jurídicas, a serem registrados no registro público, devem indicar, no mínimo:

1. a denominação
2. a sede
3. o tempo de duração
4. os fins, ou objetivos sociais, não econômicos, dentre aqueles previstos

no Código Civil
5. o modo pelo qual se administra e representa, ativa e passivamente, 

judicial e extrajudicialmente;
6. o patrimônio social inicial, em montante suficiente para realizar os fins a 

que se destina;
7. as condições para as alterações das disposições estatutárias, que não

podem contrariar ou desvirtuar o fim da fundação e devem ser 
previamente autorizadas pelo Ministério Público;

8. as condições de extinção da fundação e o destino do seu patrimônio, 
prioritariamente a outra fundação com fim igual ou semelhante; 

Código Civil, Lei 10.406/2002) “Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou
testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a 
maneira de administrá-la.
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de:
I – assistência social; 
II – cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
III – educação;
IV – saúde; 
V – segurança alimentar e nutricional;
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; 
VIII – promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos;
IX – atividades religiosas.”
Código Civil, art. 46 e 62-69
Código Civil, art. 67
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9. o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos 
diretores, que se dá na ata de constituição e, respectivamente, de eleição 
dos dirigentes.

A constituição da fundação se dá por escritura pública, e deve conter a 
dotação inicial e os fins da fundação, anexando-se o estatuto e a ata de 
nomeação de dirigentes. Tais documentos devem ser aprovados pelo 
Ministério Público e levados a registro no Cartório de Registro de Pessoa 
Jurídica. 

IV. Órgão de controle externo 

O Ministério Público do Estado da sede da fundação é o órgão competente 
para garantir que o patrimônio da fundação seja utilizado para atingir a sua 
finalidade. Essa fiscalização se dá a posteriori através da prestação de 
contas das atividades e da situação patrimonial do exercício anterior. As 
alterações do Estatuto Social, no entanto, dependem de aprovação prévia 
de referido órgão. Na prática, o Ministério Público de cada Estado acaba por 
exigir a aprovação prévia de todos os documentos societários que serão 
levados a registro público, assim como a venda de bens imóveis e, por 
vezes, bens móveis, o que burocratiza sua gestão.  

PERGUNTAS FREQUENTES 

Pergunta: Qual é o patrimônio mínimo para constituir uma fundação? 

Resposta: A lei não traz essa definição, ficando a cargo do Ministério Público 
avaliar se o patrimônio inicial é suficiente para o objetivo definido pelo 
instituidor. Em não sendo, o patrimônio é destinado para outra fundação já 
existente, com fins semelhantes. 

Pergunta: Qual o número mínimo de pessoas para compor o quadro 
de dirigentes da fundação? 

Resposta: A lei não fixa número mínimo ou máximo, ficando livre para o 
Estatuto Social definir a composição dos órgãos de administração e 
fiscalização e a forma de sua eleição. Geralmente o Ministério Público 
autoriza um Conselho Curador e um diretor, estatutário ou não. 
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Pergunta: É possível vender patrimônio da fundação?  

Resposta: É possível, mas deve haver a aprovação prévia do Ministério 
Público, que avaliará se a venda é benéfica ao cumprimento do objeto social 
e se a fundação continuará com patrimônio suficiente para o exercício de 
sua finalidade, caso o produto da venda daquele patrimônio seja 
integralmente consumido no custeio das atividades da fundação.  

Pergunta: Quando é recomendada a constituição de uma fundação?  

Resposta: Uma fundação é adequada para aquelas pessoas que têm um 
grande patrimônio e querem que ele seja utilizado para uma causa, mas não 
têm ao seu redor pessoas que comunguem do mesmo objetivo e/ou estejam 
dispostas a administrá-la. Isso porque, na omissão ou ausência dos 
administradores, o Ministério Público nomeia administradores para gerir a 
fundação. Também é recomendada a escolha pela fundação quando a causa 
apoiada demande a captação de grandes volumes de recursos da população 
em geral. Nesses casos, o papel fiscalizador do Ministério Público assume 
contornos notórios, inclusive de credibilidade, e o destaca como grande 
aliado contra a malversação do patrimônio fundacional. 

PERGUNTAS FREQUENTES

Muitas das decisões tomadas dentro de uma fundação devem passar pelo 
crivo do Ministério Público, o que pode, por vezes, burocratizar o 
funcionamento da entidade. 
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II.3 – COMO DEFINIR ENTRE ASSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO

QUADRO COMPARATIVO 

ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO

União de pessoas para um fim comum, não 

lucrativo

Reunião de um patrimônio para um 

determinado fim

Patrimônio não essencial para constituição Patrimônio essencial para constituição

Os associados adquirem direitos e deveres 

para com a Associação

O instituidor não tem direitos e deveres 

para com a Fundação, com exceção da 

transferência do patrimônio dotado

Objetivos modificáveis pela assembleia 

geral, com quórum qualificado

Objetivos imutáveis, definidos pelo 

instituidor, restritos àqueles listados no art. 

62 do Código Civil, todos de interesse 

público

Deliberações livres nos termos do interesse 

dos associados, o que confere agilidade e 

autonomia na administração social e 

patrimonial

Deliberações sujeitas ao velamento e 

fiscalização do Ministério Público

Liberdade para alienar o respectivo 

patrimônio, respeitadas as regras de 

governança, alçada e competências do 

estatuto 

Dificuldade em alienar o respectivo 

patrimônio

Em caso de dissolução, deverá destinar o 

patrimônio remanescente a outra instituição 

de fins não econômicos, podendo devolver 

as contribuições associativas aos 

associados

Em caso de dissolução, deverá destinar o 

patrimônio remanescente a uma fundação 

com finalidades congêneres

Formalização perante o Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas do Município de 

sede

Formalização perante o Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

Município e Promotoria de Fundações do 

Ministério Público do Estado de sede

Após a finalização de todos os documentos 

societários, o período estimado para 

constituição deve ser entre 15 e 30 dias

Após a finalização de todos os documentos 

societários, o Ministério Público terá 15 dias 

para aprovar o Estatuto Social. Em seguida, 

dá-se o prazo de 15 a 30 dias para registro 

dos documentos no cartório
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Pergunta: É obrigatório que a instituição exerça 100% do seu objeto social,   
ou ela pode começar realizando apenas parte do objeto, por mais que o  
Estatuto Social preveja outros? 

Resposta: É possível realizar parte do objeto social previsto no Estatuto 
Social, especialmente porque a instituição pode não ter recursos para 
realizar todas as atividades previstas. É recomendável que o Estatuto Social 
disponha expressamente sobre isso.   

Pergunta: É obrigatório ter Conselho Fiscal?   

Resposta: Em geral não é, mas para obter a qualificação Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, é obrigatória a criação de um 
Conselho Fiscal. Para se constituir como uma Organização Gestora de Fundo 
Patrimonial, nos termos da Lei 13.800/19, também é exigido esse órgão de 
fiscalização interna. 

PERGUNTAS FREQUENTES

PONTOS DE ATENÇÃO 

Para organizações que prestem serviços e atividades de profissões 
regulamentadas por lei – tais como medicina, psicologia, fisioterapia, entre 
outras -, será necessário registrar os documentos societários no respectivo 
órgão de classe, previamente ao registro no Registro Civil de Pessoa Jurídica. 

II.4 – QUESTÕES PRÁTICAS

Diferentemente das associações, as fundações devem sempre se destinar a 
uma finalidade de interesse público, dentre aquelas previstas pelo Código 
Civil para tal tipo de pessoa jurídica.

I. Denominação

Não é exigida qualquer expressão específica para a denominação de 
associações e fundações, mas as últimas costumam manter a expressão 
“Fundação” em sua denominação.

Excepcionalmente, a Lei 13.800/2019, ou Lei do Endowment, exige que a 
denominação da associação ou fundação titular do fundo patrimonial inclua 
a expressão “gestora de fundo patrimonial”.
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Como o registro da constituição de associações e fundações se dá perante 

o Registro Civil do município da sede, cuja competência é municipal, e não na 
Junta Comercial, cuja competência é estadual, pode acontecer de existir 
mais de uma associação ou fundação com a mesma denominação social em 
municípios diferentes. Para evitar que isso aconteça, é recomendável 
realizar uma busca de denominação social nos municípios onde se pretenda 
atuar, e uma busca de marca no INPI – Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual. 

PONTOS DE ATENÇÃO 

A busca de denominação social no Registro Civil de Pessoa Jurídica do  
município da sede é obrigatória, para evitar a existência de duas instituições 
com a mesma denominação. Caso se pretenda instituir filial em outros 
municípios, recomenda-se que seja feita a busca nos referidos municípios.

É importante registrar a marca no INPI, para garantir a exclusividade do uso 
na respectiva área de atuação

II. Sede 

A sede da instituição poderá ser tanto administrativa quanto o local em que 
de fato as atividades da instituição ocorrem, sendo esta última opção a mais 
recomendada.

No momento da escolha do local da sede é recomendado que seja feita uma 
pesquisa perante o REDESIM, Rede Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios, quanto à viabilidade do imóvel na 
execução de fato das atividades a que ele se destinará. O parecer sobre a 
viabilidade do imóvel da sede será exigido no momento da constituição da 
instituição perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

Não se aconselha sediar qualquer pessoa jurídica no endereço da moradia de 
seu instituidor, ou de qualquer outra pessoa, em deferência ao conceito 

enraizado do bem de família legal, que garante a toda e qualquer pessoa o 
acesso a bens essenciais ou indispensáveis para uma sobrevivência digna, 
sendo o exemplo mais evidente o imóvel próprio de domicílio da família. Tal 
bem é impenhorável, não sendo possível que responda por qualquer tipo de 
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída 
por quem nele resida, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Tal proteção se opera automaticamente, não havendo necessidade de 
qualquer ato por parte do proprietário do imóvel. Entretanto, caso ele 
constitua uma pessoa jurídica no mesmo endereço, ainda que sem fins 
lucrativos, pode-se entender pelo desvirtuamento da natureza do bem, 
correndo-se risco de se macular a proteção legal. 14



Além disso, o endereço da sede é o que define o município competente para 
arquivar os documentos societários perante o serviço de registro civil. No 
caso de fundações, cabe ao Ministério Público do Estado de sua sede velar 
por sua atuação.

Na prática, essa definição faz diferença. As curadorias de fundações do 
Ministério Público do Estado de São Paulo e do Distrito Federal, por 
exemplo, são paradigmas no acompanhamento próximo da sociedade civil, e 
estão sempre dispostas a se debruçarem sobre estudos jurídicos relativos às 
inovações trazidas pelas fundações. Mas isso não acontece em muitos 
outros Estados do Brasil. 

PONTOS DE ATENÇÃO 

Realizar pesquisa perante o REDESIM, Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, quanto à 
viabilidade do imóvel em que se deseja constituir a sede da entidade. 

III. Tempo de Duração 

A associação e a fundação podem ser constituídas por tempo determinado
ou indeterminado, e isso deve estar expresso em seu Estatuto Social. 

IV. Fins

Este ponto merece especial atenção tanto por definir qual será a 
contribuição da organização para a sociedade, ou para seus associados, no 
caso de associações de interesse mútuo dos associados, quanto pelos 
reflexos tributários que a definição dos fins acarretará.

O objeto deve guardar identidade real com aqueles associados que a 
constituíram ou que a ela aderiram posteriormente, de modo a deixar claro 
qual a sua finalidade, forma de atuação e público-alvo.

Os fins devem ser claros, de modo que os órgãos de fiscalização tributária, 
assim como qualquer cidadão comum, possam identificar a que a 

organização se destina. 

Sede da instituição distinta do endereço residencial de dirigentes 
e instituidores 
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As instituições filantrópicas geralmente se dedicam a causas de interesse 

público, tendo o Código Civil e algumas leis esparsas, trazido as seguintes 
definições, para fins distintos, mas que podem servir como referência aos 
instituidores:

a. assistência social; 
b. cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
c. educação; 
d. saúde; 
e. segurança alimentar e nutricional; 
f. defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 
g. promoção do voluntariado;
h. promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
i. experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
j. promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
k. promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais;
l. pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos; 

m. promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos; 
n. estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 

implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por 
qualquer meio de transporte;

o. estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos que digam respeito às atividades mencionadas acima.

As instituições que tenham como objeto social uma das finalidades expostas 
acima, e que cumpram outros requisitos previstos em lei, estarão aptas a 
realizar parcerias com o Poder Público como uma forma de incentivo para a 
concretização de suas missões.

7Art. 62, parágrafo único, Código Civil, com a redação alterada pela 
a Lei 13.151/15
8Art 3º, Lei nº 9.790/99 e art. 84-C, Lei 13.019/14
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Para além das questões de identidade com o desejo filantrópico e relevância 
social do fim escolhido, é importante avaliar outros pontos de 
funcionamento da instituição, como a sua forma de atuação, que poderá se 
dar através do atendimento direto a seu público-alvo, do assessoramento 
técnico, administrativo ou financeiro a outras instituições, onde se incluem 
as instituições doadoras, ou da defesa e garantia de direitos, além de 
determinar se suas atividades serão prestadas ao público em geral, ou 
somente aos seus associados e membros. 

PONTOS DE ATENÇÃO 

Atentar ao rol taxativo de objetivos das fundações (Código Civil) 

V. Associados, Fundadores ou Instituidores 

O Código Civil determina que a instituição deve identificar quem a constituiu, 
quem dela participa e quem a administra, de forma a não permitir que 
pessoas jurídicas tenham instituidores, associados e administradores
anônimos.

Às associações, além do requisito legal da indicação dos associados, o 
Código Civil exige que o seu Estatuto contenha os requisitos para a sua
admissão, demissão e exclusão, e discipline os seus direitos e deveres.

Nas fundações, não há a figura de sócio ou associado, mas apenas do 
instituidor da fundação e dos gestores do patrimônio, para que estes sirvam
ao objetivo determinado pelo idealizador. Exatamente por isso se faz
necessária a figura de um órgão de controle externo e independente, que, 
por definição legal, é o Ministério Público do Estado.

Como já colocado, é de suma importância que o Estatuto Social determine 
que a responsabilidade dos associados, fundadores ou instituidores não é
ilimitada, de forma a não atribuir a eles a responsabilidade subsidiária pelas
obrigações contraídas pela instituição filantrópica. 

9Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:(...)
II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
III - os direitos e deveres dos associados;

Atentar à escolha das finalidades e objetivos da instituição e suas 
consequências tributárias 

A definição da finalidade social deve refletir o propósito da instituição e o 
desejo filantrópico e de transformação social de seus instituidores. 
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A associação ou a fundação regularmente constituída adquire personalidade 

jurídica própria, que não se mistura com a personalidade de seus associados, 
instituidores e administradores. Por esse motivo, os direitos e deveres da 
instituição pertencem exclusivamente a ela e não se confundem com os 
direitos e deveres dos associados, instituidores ou dirigentes. Isto significa 
que o patrimônio da associação ou da fundação tem autonomia para 
responder pelas obrigações regularmente assumidas.

PONTOS DE ATENÇÃO 

Para as associações, além da identificação dos associados fundadores, há 
a obrigatoriedade de constar no Estatuto Social as formas de admissão, 
demissão e exclusão dos associados, bem como seus direitos e deveres. 

VI. Administração - Diretores e Conselheiros  

Os Diretores ou Conselheiros – a depender da estrutura de governança da 
associação ou fundação -, serão responsáveis pela administração e 
funcionamento interno da instituição. 

Não há quantidade mínima para membros da Diretoria, do Conselho de 
Administração ou do Conselho de Curadores de uma associação ou
fundação, sendo que as atividades de tais órgãos podem ser exercidas de 
forma individual ou colegiada, a depender do que for definido pelo Estatuto
Social.

Na administração colegiada é recomendável que o órgão seja composto por, 
no mínimo, 3 pessoas, para evitar empates nas deliberações. Em termos de 
boas práticas, aconselha-se que o órgão colegiado seja composto por 5 a 11 
membros, levando em consideração o tamanho e a complexidade das 
atividades da instituição, dentre outros fatores práticos.

As competências de tais cargos e modelos de governança serão tratados no 
capítulo II.5 “Governança”, bastando, por hora, abordar suas funções e 
responsabilidades de forma geral. 

Neste momento, cabe levantar a questão da responsabilidade e dos deveres
fiduciários dos administradores de pessoas jurídicas sem fins lucrativos. 

10“Guia das Melhores Práticas de Governança para Institutos e Fundações Empresariais”, 2.ed/ Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa e GIFE. São Paulo, SP: IBGC e GIFE, 2014 – p.

18



Para isso, tracemos um paralelo com os deveres fiduciários de 
administradores de pessoas jurídicas que tenham como objetivo final a 
obtenção de lucro para seus sócios e investidores. Nelas, o administrador 
deve empreender seus melhores esforços, agindo sempre com diligência, 
lealdade e de acordo com as atribuições de seu cargo, em busca de 
resultados favoráveis aos investidores. 

Caso seja comprovado que o administrador agiu de maneira diversa aos 
melhores interesses dos sócios, infringindo a lei, o contrato ou o estatuto 
social, há que se falar em responsabilização pessoal pelo descumprimento 
de seus deveres fiduciários. 

Em uma instituição sem finalidade lucrativa não há que se falar em proteção 
do patrimônio de investidores e sócios e, muito menos, de garantia de lucro 
por parte do administrador da pessoa jurídica, pois tais instituições possuem 
objetivos que visam beneficiar a sociedade de forma geral, ou parte dela. 

O dever fiduciário de tais administradores, portanto, é o de garantir que a 
totalidade do patrimônio social da associação ou da fundação seja 
destinado ao cumprimento dos objetivos e finalidades sociais estabelecidas 
no respectivo Estatuto Social. Assim, o administrador poderá ser 
pessoalmente responsabilizado caso seja demonstrada a falha em tal dever, 
decorrente de erro grosseiro, ou que sejam realizadas atividades contra a lei 
ou contra as determinações do Estatuto Social.

Pela natureza da instituição filantrópica, é dever de seus dirigentes zelar 
pelo seu patrimônio de forma que ele sustente as finalidades sociais, com 
diligência, lealdade e dever de evitar conflito de interesses. E, por ser uma 
pessoa jurídica sem finalidade de lucro, esse dever implica os dirigentes 

11Para Airton Graziolli, em “Fundações Privadas, Das Relações de Poder à Responsabilidade dos Dirigentes”, ed. 
Atlas, p. 119-126, sobre dever de diligência: “É obrigação do dirigente fundacional, portanto, pautar a gestão da 
fundação como se estivesse tratando de seus negócios privados, com critério, moderação, segurança, pois afinal 
de contas está administrando patrimônio de terceiro. E terceiro qualificado, pois o dirigente da fundação age 
objetivando atender aos interesses da sociedade e, em regra, a parcela da coletividade mais necessitada de 
recursos e oportunidades, a majorar o interesse público na espécie.”; sobre o dever de lealdade: “... verifica-se que 
o dirigente de uma fundação deve servir com lealdade a instituição e manter reserva sobre os negócios realizados 
no exercício a atividade econômica da entidade.”; sobre o dever de evitar conflito de interesses: “Quanto à 
contratação com a fundação, muito embora não proibida pelo ordenamento jurídico, deve se revestir de 
formalidades. Nesse caminho é que a contratação somente poderá ocorrer em condições razoáveis de igualdade 
com outros concorrentes. Ademais, há de ocorrer com absoluta transparência.”
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buscarem sempre o benefício da instituição e não a obtenção de benefícios 

ou vantagens pessoais.

Na prática, a responsabilidade dos administradores de uma instituição sem 
fins lucrativos é igual à responsabilidade dos administradores de uma 
empresa, ou seja, pode decorrer de:
• Atos contrários à lei e/ou ao estatuto social
• Desvios de conduta do administrador - atos de gestão com dolo ou em 

virtude de erro grosseiro
• Ações trabalhistas, por descumprimento da legislação
• Execuções Fiscais, por descumprimento de obrigações tributárias, 

limitadas ao período do mandato

É preciso, portanto, administrar a instituição filantrópica de forma 
profissional, mesmo que de forma voluntária. Como formas de mitigação 
dos riscos mais comuns aos administradores, recomendamos:

Aspectos trabalhistas:
• Elaborar Política de Contratação e Regimento Interno
• Detalhar o job description, plano de cargos e salários
• Atenção à “Pjtização”

Aspectos tributários:
• Atenção à formalização dos procedimentos financeiros e contábeis
• Rigor na formalização das contratações, na documentação dos gastos, na 

prestação de contas
• Opinião jurídica para verificar riscos e legalidade em situações de dúvidas 

quanto à aplicação da legislação tributária

Conforme será tratado mais adiante, os órgãos de governança poderão ser 
organizados de duas maneiras: (i) de forma que cada membro seja eleito ou 
contratado para exercer um cargo específico dentro do órgão, havendo 
clara separação de funções e responsabilidades entre eles; ou (ii) sejam 
instituídos órgãos colegiados, nos quais não são realizadas distinções entre 
cargos do mesmo órgão, e todos os membros possuem funções 

semelhantes, se não idênticas. 

13O Decreto 3.100/99 que regulamenta a Lei 9.790/99, define em seu art. 7º: Entende-se como benefícios ou 
vantagens pessoais, nos termos do inciso II do art. 4o da Lei no 9.790, de 1999, os obtidos: I - pelos dirigentes da 
entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até o terceiro grau; II - pelas pessoas 
jurídicas das quais os mencionados acima sejam controladores ou detenham mais de dez por cento das 
participações societárias. Ela reflete uma boa prática de governança.
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Acentuamos, aqui, que a lei não estabelece a obrigatoriedade da divisão de 
cargos ou nem determina funções obrigatórias para cada órgão de governança, 
ficando as fundações e associações livres para distingui-los ou não. 

Um ponto de atenção relevante no momento da escolha entre esses dois 
modelos diz respeito à responsabilidade em cada uma dessas hipóteses, 
considerando que em órgãos colegiados presume-se a responsabilidade 
solidária de seus membros, simples e puramente pelo fato de que as decisões 
são tomadas de forma conjunta, enquanto em órgãos com cargos distintos e 
pré-estabelecidos, prepondera a responsabilidade individual do responsável 
por atos praticados em dissonância com a lei ou o Estatuto Social. 

PONTOS DE ATENÇÃO 

Possibilidade de responsabilização pessoal ou solidária dos 
administradores por descumprimento dos deveres fiduciários, infração à 

lei ou ao Estatuto Social. 

Definição dos órgãos de administração estatutária, com decisões 
colegiadas ou com segregação de responsabilidades e funções 
individuais, a depender do quanto os dirigentes estatutários estarão 
próximos ao dia a dia da instituição. 

Elaboração de um regimento interno que detalhe as responsabilidades 
dos gestores não estatutários. 

VII. Fundo Social   

O que se denomina capital social numa sociedade com fins lucrativos
corresponde a um fundo social ou patrimônio social nas associações e 
fundações.

Diferentemente das sociedades com fins lucrativos, o patrimônio líquido de 
associações e fundações sem fins lucrativos não pertence aos associados ou
instituidores, razão pela qual não pode ser distribuído entre eles.

A fundação exige patrimônio mínimo inicial, como seu ponto central e que 
assume personalidade jurídica destinada a uma função social, com a 
personificação jurídica dos bens e direitos conferidos pelo instituidor, que o 
faz por escritura pública, se constituída por ato inter vivos, ou o designa por 
testamento, indicando-se o fim filantrópico a que se destinam os bens 
dotados.13

13Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de 
bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.
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Cabe lembrar que a análise e avaliação do montante destinado à criação 

de uma fundação compete ao Ministério Público do Estado sede.

As associações, todavia, não dependem de um patrimônio ou de um fundo 
social para serem constituídas. Mas se os associados assim desejarem e 
entenderem importante para a consecução do objeto social da associação, 
eles podem definir no documento de constituição um patrimônio social 
inicial e a forma de sua integralização.

As associações sem fins lucrativos são formadas pela reunião de pessoas 
em torno do objetivo comum declarado no Estatuto Social, que também 
prevê direitos e deveres aos associados. Um dos seus deveres é contribuir 
com sua atividade pessoal ou com recursos financeiros para a realização do 
objeto da associação. Um dos direitos dos associados é a garantia de que 
todo o Patrimônio Social e as receitas da associação sejam destinados 
integralmente ao cumprimento do objeto social.

O Patrimônio Social das associações pode ser formado tanto por 
integralização de contribuições patrimoniais – na sua constituição ou em 
momentos posteriores – como, também, pelo superávit, ou resultado 
positivo a partir da diferença entre aquilo que se ganha (receita) e aquilo que 
se gasta (despesa), de cada exercício social. As contribuições sociais 
regulares posteriores, instituídas para custeio das atividades operacionais, 
diminuídas dos custos e despesas ordinárias, geram superávit ou déficit, do 
exercício social, que aumentam ou reduzem o Patrimônio Social, sem 
transitar pelas contas de resultado.

É importante que o instituidor de uma fundação tenha em mente que o 
patrimônio que destinar à fundação será definitivamente destacado e não 
mais voltará à sua propriedade ou a de seus familiares, tratando-se de 
doação irreversível.

Assim, se os instituidores da iniciativa filantrópica quiserem ter a liberdade 
de receber de volta o patrimônio (ou parte dele) que aportaram na 
instituição, caso desistam da iniciativa, por exemplo, é necessário que 

constituam uma associação e que aportem o recurso ao patrimônio social. 
Neste caso, na hipótese de dissolução, após a instituição quitar todo seu 
passivo, poderá devolver o patrimônio aportado pelos associados, devendo 
o patrimônio líquido remanescente ser destinado a uma instituição 
congênere. Esse direito à devolução é individual 
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do associado que fez o aporte e a sucessão desse direito depende de previsão 
expressa no Estatuto Social.

Por fim, é importante mencionar que, tanto as fundações como as associações, 
podem instituir fundos de reserva, fundos de sustentabilidade de longo prazo, 
denominados por alguns como fundos patrimoniais, ainda que não aderentes às 
regras previstas na Lei 13.800/19 e fundos com finalidades específicas. 
Geralmente, o fundo de reservas, em instituições filantrópicas, é destinado a 
cobrir contingências possíveis e a fazer frente a necessidades emergenciais de 
caixa. Já os fundos de sustentabilidade de longo prazo, patrimonial e com 
finalidades específicas serão denominados neste material como fundos 
filantrópicos.

Tanto o fundo de reserva quanto os fundos filantrópicos devem ser 
segregados contabilmente, como parte do patrimônio social, com regras 
específicas que definam, com clareza, a finalidade de referida segregação, as 
regras de governança, investimento, resgate e uso do principal do fundo ou dos 
rendimentos derivados dos ativos que o compõe.

O estabelecimento dessas regras é de extrema importância, tanto para a 
prestação de contas das fundações perante o Ministério Público, quanto para a 
prestação de contas a doadores que tenham contribuído para o incremento de 
referidos fundos. Tais regras podem estar previstas, de forma sucinta, no 
Estatuto Social, e em regimento interno da instituição. 

PONTOS DE ATENÇÃO 

Avaliar se os instituidores querem ter a liberdade de reaver o patrimônio 
aportado, no caso de desistência da empreitada filantrópica, para definir o 
veículo jurídico a ser utilizado. 

Avaliar se os instituidores querem deixar um patrimônio que sirva para 
garantir a sustentabilidade de longo prazo da instituição 

Fundos filantrópicos, de reserva ou patrimoniais necessitam de regras 
especiais de governança. 

Para evitar a responsabilização pessoal dos dirigentes ou instituidores, 
é importante evitar a confusão patrimonial, com adiantamentos, 
empréstimos e devoluções diversas e, em especial, o custeio da instituição
unicamente por contribuições financeiras e regulares do instituidor. 
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VIII. Fontes de recursos para sua manutenção 

Nas associações é obrigatório que o Estatuto Social descreva quais são as 
fontes de recurso para sua manutenção. Para as fundações não há essa 
exigência, no Código Civil, mas é recomendável que o Estatuto Social 
preveja, para fins tributários, o que é geralmente exigido pelo Ministério 
Público.

Independentemente da exigência legal, é de suma importância que os 
instituidores avaliem como se dará a sustentabilidade da instituição e se há a 
intenção de que ela se mantenha na perpetuidade. A depender do desejo 
filantrópico do instituidor, é importante que o Estatuto crie mecanismos de 
proteção ao patrimônio e avalie se é o caso de aderir ao formato previsto na 
Lei dos Endowments, desde seu início ou anos depois de ter iniciado as 
atividades filantrópicas.

As fontes de recursos para a manutenção das atividades de associações e 
fundações em geral são:

a. contribuição financeira dos associados, no caso de associações;
b. doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
c. patrocínios;
d. legados ou herança;
e. subvenções públicas;
f. prestação de serviços;
g. aluguel de imóveis;
h. rendimentos de fundo patrimonial ou endowments, se constituído;
i. lucros e dividendos pagos por ações ou quotas de:
 Empresa tradicional com fins lucrativos
 Investimento em negócios sociais
 Fundos de investimento
j. exploração de direitos autorais ou de propriedade intelectual;
k. produção e/ou venda de produtos;
l. realização de eventos;
m. rendimentos resultantes de aplicações financeiras.

Para que a instituição possa se beneficiar dessas fontes de receita, deve ela 
prever em seu Estatuto Social atividades compatíveis e o compromisso 
incorruptível de destiná-las ao cumprimento de seu objeto social. 
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Merece muita atenção a análise das fontes de receita voltadas à prestação de 
serviços, produção e/ou venda de produtos, tendo em vista eventuais impactos 
tributários, sob alegação de desvio de finalidade ou até mesmo concorrência 
desleal, bem como de responsabilidade dos administradores por desvio de 
recursos. 

A participação societária de instituições em empresas também merece uma 
análise mais detalhada, tanto do ponto de vista da instituição e sua proteção 
contra contingências da empresa, assim como possíveis alegações de desvio de 
sua finalidade, a depender do controle exercido na empresa, quanto do ponto 
de vista da própria empresa, que deve avaliar o poder de controle que a 
instituição terá sobre seus negócios. Em Solução de Consulta recente, a Receita 
Federal do Brasil entendeu que a aquisição de participação societária em 
sociedade empresária configura um desvio de finalidade, passível de afastar o 
direito à imunidade e à isenção de tributos federais, ponto que deve ser levado 
em consideração na análise da situação de fato.

Destaca-se que no caso de organização gestora de fundo patrimonial, 

constituída sob a Lei dos Endowments, nº 13.800/19, as fontes de receita do 
fundo patrimonial estão previstas no artigo 13 de referida Lei, de forma 
exemplificativa, e consistem nas seguintes:
a. os aportes iniciais;
b. as doações financeiras e de bens móveis e imóveis e o patrocínio de pessoas 

físicas, de pessoas jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras, de Estados 
estrangeiros e de organismos internacionais e multilaterais;

c. os ganhos de capital e os rendimentos oriundos dos investimentos 
realizados com seus ativos;

d. os recursos derivados de locação, empréstimo ou alienação de bens e 
direitos ou de publicações, material técnico, dados e informações;

e. os recursos destinados por testamento, nos termos da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil);

f. as contribuições associativas;
g. as demais receitas patrimoniais e financeiras;
h. a exploração de direitos de propriedade intelectual decorrente de aplicação 

de recursos do fundo patrimonial;
i. a venda de bens com a marca da instituição apoiada; e
j. os recursos provenientes de outros fundos patrimoniais.

As organizações gestoras devem ainda atender às demais regras dispostas na 
lei 13.800/19 sobre utilização dos recursos do fundo patrimonial. 
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PONTOS DE ATENÇÃO 

Prestação de atividades remuneradas a um público pagante como 
alternativa para a sustentabilidade financeira da instituição de modo que 
permita a continuidade da prestação de serviços gratuitos ao público-alvo. 

IX. Alteração das disposições estatutárias   

Com relação à alteração do Estatuto Social, nas fundações ela depende de 
autorização prévia do Ministério Público, que velará, em especial, pelas
finalidades e gestão do patrimônio da Fundação.

Nas associações, esse poder está nas mãos da assembleia geral de 
associados. É recomendável que o Estatuto Social preveja um quórum
qualificado para promover alterações estatutárias, sendo possível, ainda, 
prever vantagens especiais, para determinadas classes de associados, como
por exemplo, o poder de vetar alterações ao objeto social. É válido refletir
se é necessário criar instâncias diferenciadas para garantir que a finalidade
maior da instituição, motivo da reunião dos associados, não seja facilmente
alterada. 

Participação societária de instituições em empresas de forma a não desviar 
a finalidade da instituição filantrópica nem a dificultar a gestão da empresa. 

PONTOS DE ATENÇÃO 

Avaliar a criação de quóruns qualificados diferenciados, com o objetivo de 
proteger os desejos filantrópicos dos instituidores. 

X. Extinção e destino do Patrimônio   

O Código Civil determina que o Estatuto deve indicar as condições de extinção
da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio. A extinção de uma pessoa
jurídica, pode se dar através de:

Dissolução, que consiste na liquidação da pessoa jurídica; 
Cisão total, em que a pessoa jurídica transfere parcelas de seu patrimônio para 
uma ou mais pessoas jurídicas, constituídas para esse fim ou já existentes, 

14Código Civil, art. 1.113 e seguintes 26



extinguindo-se a pessoa jurídica cindida, se houver versão de todo o seu 
patrimônio, ou dividindo-se o seu fundo, se parcial a versão;
Fusão, que consiste na operação pela qual se unem duas ou mais pessoas 
jurídicas para formar pessoas jurídicas novas, que lhes sucede em todos os 
direitos e obrigações;
Incorporação, em que uma ou mais pessoas jurídicas são absorvidas por outra, 
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações; e
Transformação, que é a operação através da qual a pessoa jurídica passa, 
independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. No caso 
da filantropia, de associação para fundação, ou de pessoa jurídica com fins 
lucrativos para pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Recomenda-se que a decisão da dissolução da instituição também dependa de 
um quórum qualificado. 

Importante notar que as fundações podem ser dissolvidas quando se tornar 
“ilícita, impossível ou inútil” a sua finalidade, ou vencido o prazo de sua 
existência, devendo seu patrimônio ser destinado a outra fundação com fins 

similares.

Já nas associações, em respeito ao princípio da liberdade associativa, a 
dissolução pode se dar por simples vontade dos associados ou por extinção de 
seu prazo de duração. Em caso de dissolução, seu Patrimônio Social 
remanescente, após a quitação de suas dívidas, poderá ser restituído aos 
associados que contribuíram com sua formação.

Para garantir que as instituições filantrópicas angariem patrimônio com 
recursos públicos e depois os entreguem a pessoas físicas ou jurídicas privadas 
com fins lucrativos, algumas leis aplicáveis às instituições filantrópicas exigem 
que o Estatuto Social preveja, expressamente que, na hipótese de sua 
dissolução, seu 

15Código Civil, art. 69 
16Código Civil Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o 
caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 56, será destinado à entidade de fins não 
econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou 
federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1 o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do 
remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem 
prestado ao patrimônio da associação.
§ 2 o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em que a associação tiver sede, 
instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do 
Estado, do Distrito Federal ou da União.
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patrimônio líquido seja destinado a outra instituição sem fins lucrativos que 

atenda a mesma lei que a instituição anterior.

Para garantir que o patrimônio privado destinado para uma instituição 
filantrópica sirva perpetuamente à sustentabilidade de uma instituição ou de 
uma causa de interesse público de escolha do instituidor ou doador, a lei 
que traz maior proteção é a lei dos Endowments, nº 13.800/19, que 
determina que, em casos de dissolução da organização gestora do fundo 
patrimonial o patrimônio líquido seja destinado a outra organização gestora 
de fundo patrimonial com finalidade de interesse público similar.

Com relação às demais hipóteses de extinção, é possível realizar a 
reorganização patrimonial e de atividades das instituições filantrópicas 
através de cisão, incorporação, fusão ou transformação, devendo se usar 
como referência a legislação civil e societária aplicável às demais pessoas 
jurídicas. Aplica-se a essas operações as mesmas cautelas relativas à 
dissolução.

PONTOS DE ATENÇÃO 

Em caso de dissolução de fundação ou associação, o patrimônio 
remanescente deverá ser destinado a outra instituição com fins congêneres, 
sendo facultado, na associação, a devolução de contribuições realizadas 
pelos associados 

É recomendável que se crie quórum qualificado 

É preciso atenção a algumas leis específicas do terceiro setor, que exigem 
disposições expressas para a cláusula de dissolução 

II.5 - GOVERNANÇA 

A governança diz respeito à estrutura administrativa e organizacional 
interna da instituição, inclusive as relações entre os órgãos dirigentes, 
fiscalizadores, funcionários, e demais colaboradores. 

Em termos de estrutura, o Código Civil deixa livre aos membros da 
associação e ao instituidor da fundação, ou às pessoas por ele incumbidas 
de criar o Estatuto Social, a definição de seus órgãos deliberativos, 
executivos, consultivos e de fiscalização interna. 

17Art. 4º, inciso IV da Lei 9.790/99 – Lei da OSCIP; Art. 33, inciso III, da Lei 13.019/14 – MROSC, ambas regulamentam 
formas de transferência de recursos públicos à instituição filantrópica
18Art. 26 da Lei 13.800/19.
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Em estruturas mais enxutas, o exercício da administração costuma ser feito por 
uma Diretoria eleita pelos associados/instituidores. Nessa estrutura, a Diretoria 
pode ter extensa autonomia de poder, hipótese em que ela determina as 
diretrizes e políticas de alçada, bem como as coloca em prática, unindo as 
funções de órgão de deliberação e de gestão. Também é possível optar pela 
divisão de tais funções entre a Assembleia Geral de associados (na associação) 
ou o Conselho Curador (na fundação), que assume o poder de estabelecer as 
diretrizes, e a Diretoria para que as execute e envie as contas por ela 
produzidas à aprovação da Assembleia Geral ou Conselho Curador.

Há ainda o Conselho Fiscal, órgão facultativo, exigido para o caso de a 
instituição pretender se qualificar como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790/99; ou para ser uma 
Organização Gestora de Fundo Patrimonial, nos termos da Lei do Endowment, 
nº 13.800/19. 

Ainda que não seja obrigatória para as demais organizações, a instituição de um 
Conselho Fiscal reflete boa prática de gestão e outorga confiabilidade à versão 

de recursos, considerando que sua principal função é fiscalizar a aprovação das 
contas da instituição, elaboradas pelos administradores.

Não há quantidade mínima de membros para os órgãos de governança, 
devendo a composição, o órgão que o elege, quem pode ser eleito, período do 
mandato, sua competência, quórum para aprovação de suas decisões e 
periodicidade de suas reuniões ser definidos pelo Estatuto. 

Trazemos, a seguir, algumas possibilidades de estrutura de governança, a 
serem avaliadas como referências.

Associações
Estrutura Mínima

Assembleia Geral

Diretoria/Conselho de Administração

Fundações
Estrutura Mínima 

Conselho de Curadoras
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Nesta hipótese, as competências de cada órgão costumam ser divididas 

da seguinte forma: 

ASSEMBLEIA GERAL - ASSOCIAÇÃO

Competências obrigatórias Atribuições adicionais 

recomendadas

Deliberar sobre o estatuto social Eleger os administradores estatutários

Destituir administradores 
estatutários

Aprovar o planejamento estratégico e 
orçamentário e tomar, anualmente, as 
contas dos administradores

Extinguir a associação Deliberar sobre transações patrimoniais 
relevantes, tais como alienação ou 
constituição de ônus sobre bens imóveis, 
contratação de empréstimos e concessão 
de fianças, avais e garantias contratuais a 
terceiros

DIRETORIA OU CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Atribuições que podem ser conferidas, nessa estrutura mínima

Discutir, aprovar e executar políticas de alcance dos fins organizacionais e 
práticas de governança
Discutir, aprovar e executar o orçamento da organização e sua execução

Discutir, aprovar e executar a gestão patrimonial dos ativos da organização

Prestar contas aos associados (associações) ou ao Ministério Público 
Estadual (fundações que possuem Diretoria)

CONSELHO CURADOR - FUNDAÇÃO

Competências Obrigatórias Atribuições Adicionais 

Recomendadas

Definir estratégias gerais Contratar superintendente executivo,

a quem poderá outorgar procuração

para a realização de determinados

atos de gestão

Aprovar planejamento anual 
orçamentário e de atividades
Apresentar contas ao Ministério
Público
Aprovar a venda de patrimônio 
(necessária aprovação prévia do 
Ministério Público)

Quando há bipartição da administração entre dois órgãos, com a 
constituição de Conselho de Administração eleito pelos 
associados/instituidores, o qual elege a 30



Diretoria e fiscaliza seus atos, tem-se uma governança mais vigorosa e que 
outorga robustez à estrutura administrativa.

Nesse caso, a competência e os deveres da Diretoria e do Conselho de 
Administração dependem de eventual implantação de um sistema de alçadas 
com relação a matérias e valores de competência autônoma e independente, 
outros sujeitos à autorização colegiada, e outros, ainda, dependentes da 
autorização assemblear.

No modelo descrito acima, o Conselho de Administração exerce um papel 
fundamentalmente deliberativo, pois decide os destinos e a estratégia geral da 
instituição, aprova o planejamento anual orçamentário, as contas da Diretoria, 
enquanto esta última pratica os atos de gestão, administração e representação 
da instituição.

O Conselho de Administração é órgão colegiado e deliberará de acordo com o 
quórum estabelecido no Estatuto Social.

Geralmente, o Conselho de Administração, como órgão colegiado, possui 
atribuições de deliberar, por maioria de votos, sobre os destinos e a estratégia 
geral da instituição, e aprovar o planejamento anual orçamentário. O Conselho 
de Administração, enquanto órgão, é distinto dos seus membros e suas 
deliberações são eficazes, independentemente da vontade individual de cada 
um deles. O Estatuto Social pode estabelecer quórum qualificado para certas 
deliberações.

Por sua vez, a Diretoria geralmente acumula as funções de gestão e de 
representação da instituição. Em instituições com governança mais vigorosa, é 
salutar que os Diretores não tenham poderes para dispor dos bens sociais 
(alienação ou oneração). O Estatuto Social pode definir que tais negócios 
jurídicos têm sua eficácia vinculada à deliberação da Assembleia Geral ou do 
Conselho de Administração e, no caso das fundações, dependem da 
autorização do Ministério Público.

Tanto na associação quanto na fundação, em estruturas mais amplas, é 
possível contar também com um Conselho Consultivo ou Conselhos Temáticos 
(Científicos, de Pesquisa, Educacional, Curatorial etc.), cuja função é tão 
somente assessorar os órgãos deliberativos, tendo poder puramente opinativo, 
sem qualquer ânimo decisório. 
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Abaixo apresentamos um esquema que representa uma estrutura mais 

ampla de governança de associações ou fundações. 

Nesta hipótese, as competências de cada órgão costumam ser divididas 
da seguinte forma:

Associações
Estrutura mais ampla

Assembleia Geral

Conselho de Administração 

Conselho Consultivo Conselho Fiscal

Diretoria

Fundações
Estrutura mais ampla 

Conselho Curador 

Conselho Consultivo Conselho Fiscal 

Diretoria
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO /CURADOR

Atribuições Recomendadas

Assegurar que a gestão atue de forma a garantir a viabilidade econômica da organização

Discutir, aprovar e monitorar políticas de alcance dos fins organizacionais e práticas de governança

Discutir, aprovar e monitorar o orçamento da organização e sua execução

Discutir, aprovar e monitorar a gestão patrimonial dos ativos da organização

Eleger, se estatutários, e contratar, se não estatutários, os Diretores, bem como decidir sobre sua 
remuneração

Apoiar o relacionamento com partes interessadas

Apoiar e supervisionar a gestão das atividades sociais, das pessoas e dos riscos.

Prestar contas aos associados (associações) ou ao Ministério Público Estadual (fundações).

Apoiar e supervisionar a gestão das atividades sociais, das pessoas e dos riscos.

Prestar contas aos associados (associações) ou ao Ministério Público Estadual (fundações).

DIRETORIA

Atribuições Recomendadas

Responsável pela gestão da organização e execução das diretrizes fixadas pelo Conselho de 

Administração ou Conselho Curador

Responsável pela contratação, demissão, decisão sobre remuneração 

de eventual Equipe Técnica

Prestar contas ao Conselho: realização de reuniões periódicas, elaboração 

de relatórios anuais 

Responsável pela elaboração e implantação de todos os processos operacionais e financeiros, após 

aprovação do Conselho de Administração ou Conselho de Curador

Relacionamento com partes interessadas

CONSELHO FISCAL

Atribuições Recomendadas

Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores 
e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários

Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações 
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral (no caso das 
associações) ou do Conselho Curador (no caso das fundações)

Opinar, no caso das associações, sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas 
à Assembleia Geral, relativas às operações patrimoniais relevantes

Denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir 
providências úteis ao Conselho; e, no caso das associações, se o Conselho não tomar as providências 
necessárias para a proteção dos interesses da organização, denunciar à Assembleia Geral

Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela organização

Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar
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I. Considerações especiais sobre Fundos Filantrópicos 

Como colocado no Capítulo II.4.vii, as instituições podem instituir fundos de 
reserva e fundos filantrópicos. Tanto o fundo de reserva quanto os fundos 
filantrópicos devem ser segregados contabilmente, como parte do patrimônio 
social, com regras específicas que definam, com clareza, a finalidade de 
referida segregação, as regras de governança para definição das políticas e 
limites de investimento, de resgate e de uso dos recursos do fundo ou dos 
rendimentos derivados dos ativos que o compõe.

O estabelecimento dessas regras é de extrema importância, tanto para a 
prestação de contas das fundações perante o Ministério Público, quanto para a 
prestação de contas a doadores que tenham contribuído para o incremento de 
referidos fundos. Tais regras podem estar previstas, de forma sucinta, no 
Estatuto Social, e de forma mais detalhada em regimento interno da instituição.

Sob o ponto de vista de governança, os órgãos a quem é atribuída a 
competência para gerir o fundo têm responsabilidade fiduciária de cumprir com 
a finalidade e parâmetros de gestão previstos na Lei 13.800/19, quando 
aplicável, ou no estatuto social e regimento interno da instituição.

Ademais, importante ressaltar que a adoção de boas práticas de governança 
que auxiliarão a instituição a não apenas manter uma base interna organizada e 
controlada, mas também a construir uma reputação de confiança aos olhos de 
doadores, investidores e eventuais parceiros. Os princípios básicos da 
governança são: transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade, devendo toda e qualquer organização prezar por eles a 
todo momento19.

II. Fundo Patrimonial e de Sustentabilidade de Longo Prazo 

A Lei 13.800/19 veio trazer regras de governança aplicáveis aos fundos 
filantrópicos patrimoniais que tenham o intuito de ser fonte de recursos de 
longo prazo, a partir da preservação do principal e da aplicação de seus 
rendimentos. 

É possível, porém, criar regras societárias e contratuais similares às previstas na 
Lei 13.800/19, para que a instituição tenha um fundo filantrópico que tenha por 
finalidade a sustentabilidade de longo prazo da própria instituição.

19“Guia das Melhores Práticas de Governança para Institutos e Fundações Empresariais”, 2.ed/ Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa e GIFE. São Paulo, SP: IBGC e GIFE, 2014.
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Em ambos os casos, a lei ou o estatuto social atribuem a determinados órgãos 
de governança o dever de gerir o patrimônio de forma a preservar os ativos do 
fundo e fazê-los gerar rendimentos que contribuam com a manutenção das 
atividades sociais da instituição. Para tanto e baseado nas boas práticas de 
governança de fundos patrimoniais (ou endowments) no mundo, a instituição 
passa a contar com um órgão técnico, especializando em gestão de patrimônio, 
geralmente denominado de Comitê de Investimentos.

No caso dos fundos patrimoniais constituídos com base na Lei 13.800/19, eles 
devem garantir a sustentabilidade financeira de uma única instituição eleita em 
seu estatuto social ou de várias instituições que se dediquem às causas de 
interesse público previstas no estatuto social da organização gestora do fundo 
patrimonial. Já os fundos de sustentabilidade financeira de longo prazo 
(comumente chamados de fundos patrimoniais), são geralmente criados para 
garantir a perenidade e estabilidade da própria instituição filantrópica que o 
cria.

Quando se tratar de uma associação ou fundação gestora de fundo patrimonial, 

a Lei 13.800/19 determina que a estrutura de governança seja composta, no 
mínimo, pela Assembleia Geral, em casos de associações, Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal, e pelo Comitê de Investimento, órgão de 
caráter consultivo com objetivo de assessorar o Conselho de Administração na 
gestão financeira do fundo patrimonial, órgão este facultativo para fundos 
patrimoniais com patrimônio inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais)20.

20Art. 10, § 4º, Lei 13.800/19.

Gestora de Fundo Patrimonial  

Assembleia Geral 

Comitê de Investimentos  

Conselho de Administração 

Conselho Fiscal   
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Nesta hipótese, as competências de cada órgão costumam ser divididas 

da seguinte forma:

ASSEMBLEIA GERAL

Competências obrigatórias – art. 9º, § único, da Lei 13.800/19 

Deliberar sobre o Estatuto Social

Destituir membros do Conselho de Administração (CA)

Eleger o Conselho Fiscal (alternativa)

Aprovar as demonstrações financeiras e a prestação de contas

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Competências obrigatórias – art. 9º, § único, da Lei 13.800/19  

Deliberar sobre as normas internas relativas à política de investimentos, as
normas de administração e as regras de resgate e utilização dos recursos

Eleger Comitê de Investimentos ou a contratação gestora de recursos
CVM
Eleger o Conselho Fiscal (alternativa)

Celebrar instrumentos de parceria, suas alterações e as hipóteses de sua
suspensão

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competências obrigatórias – art. 
10, da Lei 13.800/19

Composição – art. 10, § 3º da Lei 

13.800/19

Recomendar ao CA a política de 
investimentos e as regras de 
resgate e utilização dos recursos

3 ou 5 membros com notório 

conhecimento e com formação, 
preferencialmente, nas áreas de 
administração, economia, atuária ou 
contabilidade, com experiência nos 
mercados financeiros ou de capitais e 
registrados (pelo menos 1) na CVM 
como analistas, consultores e, 
quando for o caso, administradores 
de carteiras de valores mobiliários.

Coordenar e supervisionar a 
atuação dos responsáveis pela 
gestão dos recursos, a ser 
executada de acordo com a 
política de investimentos aprovada 

pelo CA 
Elaborar relatório anual sobre as 
regras dos investimentos 
financeiros, do resgate e da 
utilização dos recursos e sobre a 
gestão dos recursos do fundo 
patrimonial
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Importante destacar que a Lei 13.800/19 permite que a Organização Gestora de 
Fundo Patrimonial (OGFP) contrate pessoa jurídica gestora de recursos, com 
registro na CVM, para operacionalizar a aplicação financeira do fundo 
patrimonial, sendo admitido o pagamento de taxa de performance, desde que a 
rentabilidade supere a rentabilidade de seu indicador de referência no período 
estabelecido. 

Assim, no caso de Fundo Patrimonial com patrimônio inferior a R$5.000.000,00, 
em que a OGFP optar por não ter ainda um Comitê de Investimentos, essa 
pessoa jurídica gestora de recursos registrada na CVM contratada pela OGFP 
cumprirá o papel do Comitê de Investimentos. Nos casos em que a OGFP 
instituir um Comitê de Investimentos, é possível que ele não tenha membros 
registrados na CVM, desde que tenha uma gestora de recursos registrada na 
CVM com mandato para recomendar ao Comitê de Investimentos e ao 
Conselho de Administração a política de investimentos e as regras de resgate e 
utilização dos recursos de todo o fundo patrimonial, ainda que ele esteja sob o 
investimento junto a diversos prestadores de serviços de gestão de patrimônio. 

No entanto, como boa prática de governança, é recomendável que o Comitê de 
Investimentos tenha pelo menos um membro com registro na CVM e ele faça a 

21Lei 13.800/19, art. 10, §§1º e 2º

CONSELHO FISCAL

Competências obrigatórias - art. 

11, da Lei 13.800/19

Composição – art. 11, § 1º da Lei 

13.800

Fiscalização da atuação dos 
responsáveis pela gestão de fundo 
patrimonial, de acordo com as 
normas internas aprovadas pelo 
Conselho de Administração

3 membros com formação nas áreas 
de administração, economia, atuária 
ou contabilidade 

Avaliação anual das contas da 
organização gestora de fundo 
patrimonial

Devem ser independentes: sem 
vínculo empregatício, funcional, 
contratual ou familiar (até 3º grau) 
com a instituição apoiada ou 
organização executora notório 
conhecimento e especialidade 
profissional sobre a finalidade a que se 
destina o fundo patrimonial, não sejam 
administradores de empresas ou 
entidades que demandem ou 
ofereçam serviços ou produtos à 
instituição apoiada ou organização 
executora (Art. 8º, §4º). 
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recomendação geral da Política de Investimentos e de Resgate, a partir da 

avaliação das recomendações apresentadas por uma ou mais empresa 
prestadora de serviços de gestão patrimonial e das necessidades de resgate 
e uso apresentadas pelo Conselho de Administração. Isso porque, a função 
primeira do Comitê de Investimentos é fazer recomendações para que o 
fundo patrimonial tenha seu valor preservado e gere bons rendimentos para 
que a OGFP tenha um bom volume de recursos para destinar às instituições 
apoiadas e consiga cumprir com suas obrigações e necessidades de caixa.

No caso dos fundos de sustentabilidade de longo prazo, sob o ponto de 
vista de governança, a distribuição de responsabilidades e competências é 
similar à prevista na Lei 13.800/19. No entanto, a instituição tem a liberdade 
de delegar o poder de gestão do fundo ao Comitê de Investimentos, ao 
invés de ele ser um órgão de poder consultivo, apenas, como é o caso da Lei 
13.800/19. E, ainda, a instituição não terá que seguir as limitações de resgate 
previstas na Lei 13.800/19, podendo estabelecer regras mais flexíveis para a 
política de resgate do fundo. Em todos os casos, as regras estabelecidas 
deverão ser fielmente cumpridas pelos órgãos de governança, sob pena de 
responsabilização pessoal dos membros que descumprirem as regras 
estatutárias.

III. Fundos Filantrópicos Emergenciais ou voltado 
para causas específicas 

Os fundos filantrópicos emergenciais geralmente são criados para captar e 
distribuir recursos para minimizar os impactos decorrentes das mais diversas 
hipóteses de calamidade pública. Assim, eles geralmente têm uma finalidade 
específica e prazo determinado. Esse tipo de fundo ainda não é 
regulamentado por lei. Há um projeto de lei que promove alterações em 
dispositivos do Código Civil, mas ainda não aprovado. Assim, a base jurídica 
da estrutura de um fundo emergencial são contratos de parcerias.

Os fundos voltados para causas específicas geralmente são criados para 
captar e distribuir recursos para uma finalidade bem definida, a partir de 

uma estratégia 

22Projeto de Lei 4450, de autoria do Senador Antonio Anastasia, se baseia em alguns princípios: (1) possibilitar a 
criação desburocratizada e simplificada de fundos filantrópicos emergenciais, permitindo uma atuação efetiva de 
tais fundos para minimizar os impactos decorrentes das mais diversas hipóteses de calamidade pública; e (2) 
estabelecer os requisitos mínimos de governança e estrutura padrão, a fim de conferir maior segurança jurídica aos 
envolvidos
23A esse respeito, vale consultar a cartilha: “Como criar um Fundo Emergencial, a experiência e os resultados do 
Fundo Emergencial para a Saúde na Pandemia de COVID-19 no Brasil”, com um passo a passo em 
https://plkc.com.br/passo-a-passo-para-criar-um-fundo-emergencial-para-a-saude/
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baseada numa expertise da instituição que o estabelece. São geralmente 
instituídos por instituições de defesa e garantia de direitos relacionados à 
finalidade definida que atuam também como doadoras de recursos. Nestes 
casos, sob o ponto de vista jurídico, o estatuto social e os contratos de doação, 
tanto recebidas quanto efetuadas, são os documentos primordiais que 
estabelecem os limites, direitos e deveres necessários ao cumprimento das 
finalidades do fundo.

Para conferir maior segurança jurídica aos doadores, os contratos de doação 
devem estabelecer encargos, de forma que, se não cumpridos, podem ser 
revogados, com restituição do valor doado.

IV. Fundos de “Venture Philanthropy”25

No cenário jurídico brasileiro, as empresas de negócio de impacto social 
equivalem a qualquer outra empresa com fins lucrativos. Sob o aspecto legal, 
diferentemente dos Estados Unidos e da Inglaterra, o Brasil não possui 

legislação específica e se vale da aplicação subsidiária de regras jurídicas 
societárias, tributárias e contratuais de caráter geral, cumprindo à assessoria 
jurídica prevenir o filantropo acerca de eventuais responsabilidades pelos 
possíveis prejuízos do negócio investido.

Após debates sobre o tema promovidos pela sociedade civil, foi publicado o 
Decreto 9.244/2017, substituído pelo Decreto 9.977/2019, que instituiu a 
estratégia nacional de investimentos e negócios de impacto e criou um comitê, 
com a finalidade de articular órgãos e entidades da administração pública 
federal, do setor privado e da sociedade civil, na promoção de um ambiente 
favorável ao desenvolvimento de investimentos e negócios de impacto.

De acordo com o Decreto, negócios de impacto são empreendimentos com o 
objetivo de gerar impacto socioambiental e resultado financeiro positivo de 
forma sustentável; e investimentos de impacto - mobilização de capital público 
ou privado para negócios de impacto.

O conceito de “venture philanthropy” vem sendo difundido e não tem, no Brasil, 
qualquer regulamentação. Dessa forma, pode ser aplicado por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito de privado, baseado nos direitos à livre iniciativa e 
liberdade de associação.

24Código Civil, art. 555
25Mais informações sobre esse tema podem ser encontradas nas páginas 43-49 do livro “O Legal da Filantropia”, em 
https://plkc.com.br/wp-content/uploads/2020/10/o-legal-da-filantropia.pdf
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Na prática, os investimentos de impacto social podem começar a ser 

realizados com o apoio de um capital filantrópico, por vezes integralmente 
a fundo perdido, mas investido de forma a exigir seu retorno, financeiro ou 
não. Como provém do bolso filantrópico, porém com o olhar de investidor, 
é um capital paciente, que pode ajudar os novos empreendedores e 
empreendimentos a se estruturarem e se tornarem aptos a, no futuro, atrair 
investimentos tradicionais, sem que, para tanto, tenham que abrir mão 
do modelo de negócio de impacto, economicamente viável, social 
e ambientalmente sustentável, de forma a trazer solução 
a um problema social.

O veículo de investimento, se feito por uma instituição sem fins lucrativos, 
pode de dar através de contratos de doação com encargos, empréstimos, 
conversíveis em participação societária ou não, investimento anjo ou através 
de um fundo para investimento em startup, seja patrimonial ou de 
investimento em participações, autorizados pela CVM26.

De toda forma, se uma instituição sem fins lucrativos tiver a intenção de 
criar um Fundo de “venture philanthropy”, ela deverá prever tal 
possibilidade em seu estatuto social. Sob o ponto de vista da governança, a 
instituição deverá criar um regulamento específico para tratar dos direitos e 
deveres de outros doadores, dos critérios de seleção dos investimentos, 
bem como de seus veículos, inclusive com a definição se constituirá um 
fundo CVM que admitirá possíveis co-investidores. Os fundos de “venture 
philanthropy” não nos parecem apropriados para investimentos que não 
sejam voltados ao impacto socioambiental, dado que uma das principais 
características da filantropia é o alívio, contribuição ou solução de um 
problema socioambiental.

Para oferecer retorno àqueles investidores que tenham a intenção de obter 
retorno sobre o investimento, o mais seguro seria instituir um fundo de 
direito creditório ou de investimento em participações, mas nada impede 
que a instituição receba empréstimos com obrigação de devolução do 
principal, com uma taxa de juros permitida a instituições não financeiras. Tal 
estrutura, porém, precisa ser feita com prudência e especialidade técnica, de 

forma a evitar ofertas indevidas e de improvável cumprimento por parte da 
instituição, sendo uma boa prática que a instituição nomeie um Comitê de 
Investimentos com especialidade profissional nesse tipo de investimento. 

26Lei complementar 182/2021, art. 9º
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Além disso, as consequências tributárias deverão ser avaliadas com cautela, em 
especial depois de algumas Soluções de Consulta publicadas pela Receita 
Federal sobre investimentos em empresas com fins lucrativos por instituições 
sem fins lucrativos.

II.6 - SUCESSÃO E PONTOS DE ATENÇÃO PARA INSTITUIÇÕES FAMILIARES

I. Sucessão dos direitos associativos

No caso de associações, o Código Civil determina que a qualidade de associado 
é intransmissível, exceto se o Estatuto não dispuser o contrário. Ou seja, ainda 
que o associado seja titular de quota ou fração ideal do patrimônio da 
associação, a transmissão desse direito patrimonial (sucessão dos direitos 
patrimoniais) aos herdeiros não implica, per si, a atribuição da qualidade de 
associado ao adquirente ou ao herdeiro perante a associação, salvo se o 
Estatuto assim determinar, visto que o direito associativo, como regra geral, é 
personalíssimo.

Assim, caso seja desejo do associado titular que seus sucessores assumam seu 
posto quando de seu falecimento, é preciso que tal disposição conste 
expressamente no documento societário. É necessário definir como se dará a 
sucessão, tanto do ponto de vista formal quanto do exercício de vantagens 
especiais previstas no Estatuto. Assim, caso se opte pela sucessão de direitos 
associativos, recomenda-se que previsões estatutárias deverão responder às 
seguintes perguntas, que precisarão ser tratadas no planejamento da 
filantropia familiar: (i) quantas e quais pessoas herdarão os direitos 
associativos? (ii) se o falecido tinha direito a um voto, todos os seus sucessores 
terão direito a um voto a ser exercido em conjunto ou cada herdeiro terá direito 
independente e individual de voto? 

II. Fundação familiar

No caso de fundações não há que se falar em sucessão, pois inexiste direito 
associativo ou patrimonial, diferentemente das associações. 

Ainda quando o continuísmo na atividade seja a tônica familiar, há que se cuidar 
da forma. Por exemplo, para garantir que algum dos órgãos de administração 
deva sempre contar com a participação de algum membro da família, é possível 
estabelecer essa regra no Estatuto Social de fundações e de associações. 
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Ou seja, se não houver um planejamento de sucessão da família para 

posições na associação ou na fundação, aqueles que quiserem dar 
seguimento ao legado filantrópico de seu familiar falecido terão que tomar 
as providências cabíveis a qualquer terceiro estranho à instituição para nela 
ingressar.

III. Remuneração de Dirigentes

É comum nas instituições filantrópicas que os dirigentes estatutários atuem 
de forma voluntária, sem qualquer remuneração. No entanto, diante da 
enorme complexidade de problemas e desafios que essas instituições se 
dispõem a enfrentar, o trabalho dos dirigentes tem sido cada vez mais 
demandante e especializado, tendo a legislação corretamente reconhecido 
a legitimidade de sua remuneração.

Destaca-se o direito à remuneração como contraprestação por seu trabalho 
de gestão executiva, o que não se confunde com distribuição de lucros ou 
distribuição de patrimônio. Portanto, tal remuneração não é incompatível 
com a natureza não lucrativa das instituições. 

Atualmente, a remuneração dos dirigentes estatutários é permitida em 
associações assistenciais, fundações e organizações da sociedade civil que 
tenham finalidade de interesse público, tal como disposto no capítulo II.4.iv, 
nas seguintes condições27: 

dirigentes devem atuar efetivamente na gestão executiva da instituição
limite máximo de valores: aqueles praticados na região de área de atuação 
da instituição
forma de definição do valor da remuneração: decisão do órgão superior da 
instituição (Assembleia Geral ou Conselho de Curadores), com registro em 
ata e aprovação do Ministério Público, no caso das fundações. 

Sob o ponto de vista de Governança, é primordial que o Estatuto e o 
regimento interno estabeleçam critérios objetivos para a remuneração dos 

dirigentes, definindo os cargos remunerados e a forma de definição do valor 
da contraprestação, atendendo aos parâmetros da legislação e do mercado. 
É indispensável também definir regras que evitem conflito de interesses, 
a forma de 

27Lei 9.532/97, art. 12, §2º, item a e §§4º a 6º e Lei 187/2021, art. 3º, inciso I e §§1º a 3º
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contratação dos dirigentes, com vínculo empregatício ou ante o pagamento de 
pro labore, assim como o limite de valor da remuneração.

Essa legislação foi alterada diversas vezes e há um ponto de especial interesse 
para instituições familiares: uma das alterações dessa legislação limitou ainda 
mais a remuneração dos dirigentes com as seguintes condições:

a remuneração deve ser inferior, em seu valor bruto, a 70% do limite 
estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal, o 
que é contraditório com a remuneração definida a valor de mercado
os dirigentes remunerados não podem ser cônjuges ou parentes até o 3º grau, 
inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou 
equivalentes da instituição
o total pago a título de remuneração para os dirigentes, pelo exercício das 
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 vezes o valor correspondente ao 
limite individual estabelecido acima.

Ainda que existam argumentos para defender que tais limitações não se 

aplicam a todas as instituições filantrópicas, a posição mais conservadora 
aplica tais restrições a toda e qualquer instituição sem fins lucrativos.

PONTOS DE ATENÇÃO 

Possibilidade de remuneração de dirigentes estatutários que atuem 
efetivamente na gestão executiva da instituição, mas com limitações no 
valor e no grau de parentesco do dirigente com os instituidores, 
conselheiros, diretores etc. 

IV. Contratação com partes relacionadas e conflito de interesses 

É comum que empresas de partes relacionadas à instituição filantrópica, seja 
por parentesco seja por participação nos órgãos de administração da 
instituição, prestem serviço, remunerado ou gratuito, à instituição filantrópica.

A prática de atos entre uma instituição e partes a ela relacionadas merece 
especial atenção, principalmente quando implicar pagamento feito pela 
instituição à parte relacionada, e/ou em gestão do patrimônio de uma 
Fundação, que tem finalidade atribuída no Estatuto Social, sob o velamento 
do Ministério Público.
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Como visto anteriormente, pela natureza da instituição filantrópica, é dever 

de seus dirigentes zelar pelo seu patrimônio de forma que ele sustente suas 
finalidades sociais, com diligência, lealdade e dever de evitar conflito de 
interesses28. E, por ser uma pessoa jurídica sem finalidade de lucro, esse 
dever implica o fato de os dirigentes buscarem sempre o benefício da 
instituição 
e não a obtenção de benefícios ou vantagens pessoais29.

Pela finalidade de interesse público das instituições filantrópicas e, por 
vezes, por disposição expressa de seu Estatuto Social, os dirigentes da 
instituição devem respeitar, em especial, os princípios da impessoalidade, 
economicidade e eficiência30.

Assim, desde que seja demonstrado que a contratação da parte relacionada 
se dá no interesse da instituição e que a decisão foi tomada pelos dirigentes 
com diligência, lealdade, impessoalidade, em condições razoáveis e 
equitativas às empresas concorrentes, não há restrição legal para a prática 
de atos com partes relacionadas, com ou sem contraprestação financeira. 
É importante criar mecanismos de avaliação isenta e independente da 
qualidade dos serviços prestados, mesmo que o sejam de forma gratuita.

28Para Airton Graziolli, em “Fundações Privadas, Das Relações de Poder à Responsabilidade dos Dirigentes”, ed. 
Atlas, p. 119-126, sobre dever de diligência: “É obrigação do dirigente fundacional, portanto, pautar a gestão da 
fundação como se estivesse tratando de seus negócios privados, com critério, moderação, segurança, pois afinal 
de contas está administrando patrimônio de terceiro. E terceiro qualificado, pois o dirigente da fundação age 
objetivando atender aos interesses da sociedade e, em regra, a parcela da coletividade mais necessitada de 
recursos e oportunidades, a majorar o interesse público na espécie.”; sobre o dever de lealdade: “... verifica-se que 
o dirigente de uma fundação deve servir com lealdade a instituição e manter reserva sobre os negócios realizados 
no exercício a atividade econômica da entidade.”; sobre o dever de evitar conflito de interesses: “Quanto à 
contratação com a fundação, muito embora não proibida pelo ordenamento jurídico, deve se revestir de 
formalidades. Nesse caminho é que a contratação somente poderá ocorrer em condições razoáveis de igualdade 
com outros concorrentes. Ademais, há de ocorrer com absoluta transparência.”
29O Decreto 3.100/99 que regulamenta a Lei 9.790/99, define em seu art. 7º: Entende-se como benefícios ou 
vantagens pessoais, nos termos do inciso II do art. 4o da Lei no 9.790, de 1999, os obtidos: I - pelos dirigentes da 
entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até o terceiro grau; II - pelas pessoas 
jurídicas das quais os mencionados acima sejam controladores ou detenham mais de dez por cento das 
participações societárias. Ela reflete uma boa prática de governança.
30Para Airton Graziolli, em “Fundações Privadas, Das Relações de Poder à Responsabilidade dos Dirigentes”, ed. 
Atlas, p. 97-98: “O princípio da impessoalidade (...) reside na exigência de que a administração seja colocada em 
prática nos limites do interesse da pessoa jurídica e não de seus administradores. O interesse da fundação é o 
social. Não se admite conduta tendente a beneficiar o administrador, como por exemplo o exercício da atividade 
social em benefício próprio ou de um grupo determinado de pessoas ao seu alvedrio, ou a distribuição direta ou 
indireta de patrimônio ou mesmo pela obtenção de qualquer vantagem direta ou indireta.”. Sobre os princípios da 
economicidade e eficiência: “A gestão deve ser econômica com a finalidade de garantir o maior proveito social do 
patrimônio da fundação. Os gastos devem ser destinados exclusivamente ao custeio das atividades econômicas e 
sociais da entidade, de acordo com o padrão da fundação. A gestão há de ser também eficiente, para aplicação 
responsável dos recursos financeiros, focando-se nas atividades econômicas e sociais.” 

É importante haver documentação comprobatória adequada e observância 
das melhores práticas de governança a fim de evitar que o Ministério Público 
e as autoridades fazendárias interpretem tais atos como distribuição 
disfarçada de lucros ou de patrimônio, favorecimento de partes 

relacionadas ou desvio da utilização do patrimônio. 
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III. – APORTE DE RECURSOS E ALTERNATIVAS

Por conta de seu caráter não lucrativo, a sustentabilidade financeira de uma 
associação ou fundação pode apresentar alguns desafios para seus 
administradores e gestores, principalmente àquelas que exercem suas 
atividades ao público geral de forma inteiramente gratuita.

Neste capítulo trataremos de algumas alternativas que possibilitam a 
manutenção e perenidade de funcionamento de instituições desse caráter, que 
vão desde doações pontuais, sem quaisquer restrições, até por via de 
estruturas mais complexas.

III. 1 – DOAÇÃO 

A doação consiste em um contrato unilateral em que uma pessoa transfere do 
seu patrimônio bens ou vantagens à outra pessoa, por mera liberalidade, e sem 
qualquer tipo de contraprestação pelo donatário. 

A doação pode ser pontual, ou em forma de subvenção periódica ao 
beneficiado. Na hipótese de falecimento do doador, a doação se extingue, salvo 
disposição contrária pelo próprio falecido, passando a obrigação aos herdeiros 
por um prazo determinado ou enquanto o donatário viver. Na hipótese de 
subvenção periódica, é importante que o doador não seja a única ou principal 
fonte de recursos da instituição, para não correr o risco de vir a ser chamado a 
responder por dívidas da instituição.

Qualquer bem ou direito passível de alienação pode ser objeto de uma doação, 
que pode ser realizada por qualquer pessoa física ou jurídica detentora de 
capacidade jurídica e do poder de dispor do bem em si. Trata-se de um 
contrato unilateral pois somente o doador contrai obrigações, não sendo 
necessário nem mesmo que o donatário manifeste sua aceitação, já que, diante 
de seu silêncio, tem-se o negócio jurídico aperfeiçoado no momento da entrega 
do bem ou direito.

Importa atentar ao fato de que a doação, quando realizada por doador pessoa 
física, deve respeitar a parcela legítima de seus herdeiros no momento da 
liberalidade, conforme determinado pelos arts. 1.845 e 1846 do Código Civil. 

Art. 538 e seguintes do Código Civil de 2002.
Art. 539 do Código Civil.
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A doação pode ser33:

i. Pura, ou simples, é aquela que se faz com liberalidade, sem qualquer 
condição, regra ou exigência ao donatário, sem subordinação a qualquer 
ato ou fato futuro, encargo ou reconhecimento; corresponde 
genuinamente ao espírito do ato de doar e se aperfeiçoa pela 
transferência do patrimônio do doador de bens ou vantagens para o 
patrimônio do donatário;

ii. Condicional, diz-se da doação que dependa da ocorrência de um 
acontecimento futuro e incerto para a sua eficácia;

iii. Modal, é a doação que impõe ao donatário obrigação ou encargo de 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, seja em benefício do doador, de 
terceiros ou do interesse geral; o modo é coercitivo e o donatário é 
obrigado a cumpri-lo, sob pena de sua revogação, por inexecução do 
encargo; 

iv. Remuneratória, é a doação feita em recompensa a serviços prestados ao 
doador, que não podem ser cobrados; em acepção mais ampla, pode ser 
feita em contemplação do merecimento do donatário, ou em 
reconhecimento a atos praticados pelo donatário;34

v. Com cláusula de reversão, ou seja, o contrato de doação estipula que o 
bem doado volte ao patrimônio do doador na hipótese de o donatário 
vir a falecer antes dele;

vi. Mista, é a doação que tem natureza controvertida de difícil 
caracterização, configurando muitas vezes um contrato misto; exemplo 
típico é a venda e compra de bem por valor vil.

Doações com encargos são as mais comuns e recomendadas na filantropia, 
sendo utilizadas quando o doador queira prestar homenagem a alguém, 
condicionando a doação à realização de uma menção honrosa a tal pessoa, 
por exemplo, como também é utilizada quando o doador deseja direcionar a 
doação para algum fim específico, como na aplicação de determinado 
projeto de titularidade da instituição donatária. 

Isso porque, o descumprimento do encargo da doação, como por exemplo o 
desvio de recursos pelo donatário, pode ensejar a revogação da doação, 

com a obrigação de devolução pelo donatário ao doador. 

33“O Legal da Filantropia: a governança jurídica como tutela da filantropia/ Priscila Pasqualin e Márcia Setti. – 1 ed. –
São Paulo: Noeses, 2019. p. 43”
34Neste caso, considera-se liberalidade, ou seja, a doação em si, o montante excedente àquele que corresponde à 
remuneração do serviço.
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É possível que sejam impostas cláusulas restritivas sobre a parte disponível do 
patrimônio do doador, como a cláusula de inalienabilidade, caso em que o 

donatário pode desfrutar do bem, mas não vendê-lo ou aliená-lo de qualquer 
forma sem o consentimento do doador ou, se temporária a inalienabilidade, até 
a sua morte.

Há também a cláusula de impenhorabilidade, hipótese em que o bem não 
poderá ser utilizado como garantia ou servir de pagamento de dívidas 
contraídas pelo donatário, salvo aquelas decorrentes do próprio bem.

Um ponto de atenção relevante sobre esse tema é a importância de a 
instituição donatária verificar se o bem doado não carrega problemas de 
custosa resolução, como débitos de impostos, multas, disputas possessórias, 
entre outros. 

PONTOS DE ATENÇÃO 

Cláusulas que coloquem encargos à doação podem ser uma alternativa 
para se fazer uma homenagem ou para garantir que o recurso doado vai ser 
usado no fim combinado, sob pena de revogação. 

III. 2 – USUFRUTO

O usufruto é um direito real conferido a alguém por determinado período de 
deter a posse, gozar, usar, administrar e receber os frutos de um bem ou de um 
direito cuja propriedade pertence a outrem, como se seu fosse35. 

O usufruto pode ser instituído via contrato, testamento, usucapião ou 
disposição legal, em favor de uma ou mais pessoas.

No caso de associações e fundações é possível que recebam o direito ao 
usufruto de um imóvel, de marca, e até mesmo da percepção de dividendos 
pagos por uma 

35Art. 1.390 e seguintes do Código Civil

Cláusulas que imponham restrições à alienação ou penhora podem 
ser proteções úteis ao patrimônio doado.  

O doador precisa respeitar a parcela disponível, se for pessoa física, e seus 
credores, se empresa ou pessoa física 

É preciso verificar se há incidência do ITCMD – Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação 
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empresa a uma determinada instituição. É possível ainda que recebam em 

usufruto as cotas de um fundo de investimento para que se beneficiem dos 
rendimentos, na proporção das cotas em si, por exemplo. Ao final do 
usufruto, as cotas retornam à propriedade do doador.

Relevante atentar às formas de extinção do usufruto36, que podem se dar 
pelo termo de sua duração, pela destruição da coisa dada em usufruto, pela 
consolidação, pelo não uso ou não fruição do bem sobre o qual recai o 
usufruto, ou por responsabilidade do usufrutuário quando aliena, deixa 
deteriorar ou arruinar os bens. Caso a associação ou fundação usufrutuária 
deixe de existir, também deixará de existir o direito de usufruto.

III. 3 – EMPRÉSTIMO

Alternativa à transferência de recursos a instituições sem fins lucrativos são 
os empréstimos que, por sua vez, podem ser gratuitos ou remunerados. No 
primeiro temos a simples devolução do valor ou bem mutuado enquanto no 
segundo será devido o pagamento de juros incidentes sobre o montante 
emprestado.

Dentro do empréstimo, tem-se o comodato, que é o empréstimo gratuito de 
coisas não fungíveis, pelo qual o comodatário fica responsável pelas 
despesas de manutenção do bem, e o mútuo, que é o empréstimo de coisas 
fungíveis, no qual o mutuante fica obrigado a restituir o que recebeu em 
coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

É recomendado que tanto o comodato quanto o mútuo sejam formalizados 
via instrumento particular que estipule o objeto, as condições, as obrigações 
e direitos de cada parte, bem como as regras de cobrança de devolução e de 
execução de garanta eventualmente prestada.

III. 4 – APORTE INICIAL EM FUNDAÇÃO E ASSOCIAÇÃO

Como colocado no capítulo II.4.vii, as fundações dependem de um aporte 
inicial de patrimônio que sai definitivamente do patrimônio individual do 
instituidor e integra o patrimônio social da fundação, por mera liberalidade 
do instituidor, que não possui qualquer direito perante a nova pessoa 
jurídica formada. 

36Art. 1.410 do Código Civil
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Este aporte inicial se dá através da conferência ao patrimônio da fundação dos 
bens definidos pelo instituidor na escritura de instituição da fundação ou na 
escritura de testamento. O instituidor não adquire qualquer direito para com 
a fundação constituída.

As associações, por sua vez, não dependem de um patrimônio ou de um fundo 
social para serem constituídas. Mas se os associados assim desejarem e 
entenderem importante para a consecução do objetivo social da associação, 
eles podem definir no documento de constituição um patrimônio social inicial e 
a forma de sua integralização. Nestes casos há uma subscrição de contribuição 
ao patrimônio social que, uma vez integralizado, gera ao associado os direitos 
associativos previstos no Estatuto Social, inclusive o direito de devolução desse 
aporte, na hipótese de dissolução, como indicado no capítulo II.4.x.

Além da contribuição ao patrimônio social inicial, um ou mais associados podem 
resolver fazer uma doação à associação, sem qualquer subscrição de 
compromisso para tanto e sem qualquer aquisição de direito associativo 
específico.

A rigor, o instituidor da fundação e os associados de associações podem doar à 
instituição qualquer bem que esteja livre e desimpedido de ônus, que faça parte 
da parcela disponível de seu patrimônio e que não lhe comprometa o sustento, 
no caso de pessoas físicas, e sem prejuízo a credores, no caso de pessoas 
físicas ou jurídicas.

Já a conferência de bens ao patrimônio social inicial das associações pode se 
dar com qualquer bem, com ou sem ônus, sem prejuízo a credores, mas sem 
qualquer limitação quanto ao patrimônio total do associado contribuinte. 
Caberá à associação avaliar se aceita os bens oferecidos pelo associado.

III. 5 – CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

Posteriormente ao aporte inicial, é possível que a associação estabeleça 
contribuições associativas aos associados, sejam patrimoniais ou sejam para o 
custeio das atividades da associação. Já nas fundações, como não há 
associados, não há essa possibilidade.

Geralmente, a contribuição associativa é instituída de forma homogênea entre 
todos os associados, podendo variar em função das diferentes categorias de 
associados, sendo comum a criação de uma categoria de associados 
mantenedores. 
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É importante alertar que a admissão de pessoas no quadro de associados e 

a instituição de contribuições associativas traz consequências societárias de 
governança e precisam ser bem avaliadas e acompanhadas, eventualmente, 
da criação de categorias diferentes de associados, para acomodar os 
diferentes níveis de envolvimento das pessoas para com a Associação.

No caso das associações, a contribuição associativa não tem a natureza de 
doação, e, portanto, sobre ela não incide o ITCMD.

É importante alertar que, no caso de associado pessoa jurídica, a 
contribuição associativa também não é dedutível da base de cálculo do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido por ela 
devidos, tal como é a doação a Organizações da Sociedade Civil, nos termos 
da Lei 9.249/95, art. 13, § 2º, inciso III.

III. 6 – TRIBUTAÇÃO

No caso do aporte inicial para a formação do patrimônio de uma fundação, a 
natureza jurídica de referida transferência patrimonial é de uma dotação e, 
como tal, não está sujeita à incidência ao Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação – ITCMD, o que foi confirmado por entendimento 
expressado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Solução de 
Consulta 20332/2019, de 27 de março de 2020).

Note-se que sobre a dotação a fundações de educação e de assistência 
social, não há, a rigor, a incidência do ITCMD, por gozarem do benefício da 
imunidade constitucional (art. 150, VI, alínea “c”, da CF).

Recomendamos, porém, que seja analisada a legislação do Estado de 
domicílio do instituidor da fundação e da sede onde ela será constituída, 
para verificar o procedimento que assegura o direito à imunidade às 
instituições sem fins lucrativos de educação e/ou de assistência social, 
assim como para averiguar se há hipótese de isenção ou de não incidência37.

No caso das associações, tanto a contribuição para o patrimônio social como 
as contribuições associativas não têm a natureza de doação, dado que 
geram um direito ao associado que contribuiu, e, portanto, sobre elas não 
incide o ITCMD. Já as doações, que podem ser feitas também por 
associados, por sua liberalidade e sem qualquer determinação da associação 

37Há Estados que reconhecem estabelecem procedimento administrativo para o reconhecimento da imunidade e 
Estados que reconhecem expressamente que o aporte de patrimônio a instituições sem fins lucrativos não sofre a 
incidência do ITCMD ou que preveem isenções específicas.
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ou contrapartida de direito associativo, sofrem, a princípio, a incidência do 
ITCMD.

É importante mencionar que apenas alguns Estados preveem expressamente 
que a contribuição para o patrimônio social de instituições sem fins lucrativos 
não sofre a incidência do ITCMD, sendo a maioria deles silente quanto a este 
ponto. Não há também jurisprudência, administrativa ou judicial, sobre o 
assunto, o que sugere que o tema é pacífico. 

É importante alertar, ainda, que, no caso de associado pessoa jurídica, a 
contribuição ao patrimônio social não é dedutível da base de cálculo do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido por ela devidos, 
tal como é a doação a Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei 
9.249/95, art. 13, § 2º, inciso III. Será dedutível apenas se a pessoa jurídica 
resolver, por liberalidade, fazer uma doação à associação.

Assim como para as fundações, as associações que se dediquem à educação ou 
à assistência social são imunes ao ITCMD e, ainda que alguma autoridade fiscal 

entenda que o aporte ao patrimônio social da associação por associados tem a 
natureza de doação, tais instituições têm direito à imunidade. Recomendamos, 
da mesma forma, que seja analisada a legislação do Estado de domicílio do 
instituidor da fundação e da sede onde ela será constituída, para verificar o 
procedimento que assegura o direito à imunidade às instituições sem fins 
lucrativos de educação e/ou de assistência social, assim como para avaliar se 
há hipótese de isenção ou de não incidência.

III. 7 – COMO PREPARAR A INSTITUIÇÃO PARA RECEBER UM APORTE MAIOR

Para evitar qualquer contingência relativa ao ITCMD na hipótese de a instituição 
ter a possibilidade de receber um aporte maior de recursos, recomendamos a 
adoção de conduta preventiva. 

Nesse sentido, é importante que seja analisada a legislação do ITCMD da sede 
da instituição, para verificar se há hipóteses de isenção e/ou procedimento 
administrativo para reconhecimento do direito à imunidade ou à isenção, de 
forma a buscar o reconhecimento administrativo antes de a instituição receber 
um aporte maior de recursos. 

Recomendamos, ainda, que a instituição formalize suas atividades e forma de 
atuação em relatórios que identifiquem a causa efetivamente promovida pela 
instituição, assim como o perfil de seus beneficiários. Tal registro é de suma 
importância para provar o direito à imunidade ou à isenção do ITCMD, seja em 
procedimento administrativo preventivo, seja numa fiscalização ou numa ação 
judicial preventiva. 

51



IV – FORMAS DE ATUAÇÃO 

É importante que o filantropo ou as pessoas interessadas na instituição de 
uma associação ou de uma fundação definam qual será sua forma de 
atuação, que pode se dar de algumas formas, conforme resumo que 
colocamos no quadro abaixo:

Endowment
Instituição 

Filantrópica

Fundo de 

Venture 

Philanthropy

Fundo de 

Invest. de 

Impacto

Característica
Legado e 

perpetuidade

Investimento 

social com 

estratégia

Inovação e 

risco

Inovação e 

risco

Retorno 

financeiro ao 

investidor

Não há Não há Não há Pode haver

Governança

Conselho de 

Administração, 

Fiscal e Comitê 

de 

Investimentos

Livre Livre

Depende do 

veículo de 

investimento

Transparência Obrigatória Desejável Desejável
Depende do 

veículo

Sucessão Pode haver Pode haver Pode haver Há

Uso (resgate) 

dos recursos

Limitado aos 

rendimentos 

reais

Livre Livre
Depende do 

veículo

Investimento 

mínimo

Não há (exceto 

na fundação)

Não há (exceto 

na fundação)

Não há 

(exceto na 

fundação)

Depende do 

veículo

Segurança do 

patrimônio 

doado ou 

investido

Protegido Não há Não há Não há

Tributação
Imunidade ou 

Isenção

Imunidade ou 

Isenção

Imunidade ou 

Isenção

Tributação 

regular

Auditoria Acima de 20 Mi Desejável Desejável
Depende do 

veículo

No cenário jurídico brasileiro, as empresas de negócio de impacto social equivalem 
a qualquer outra empresa com fins lucrativos. Sob o aspecto legal, diferentemente 
dos Estados Unidos e da Inglaterra, o Brasil não possui legislação específica e se 
vale da aplicação subsidiária de regras jurídicas societárias, tributárias 
e contratuais de caráter geral.

Ao filantropo é dada a alternativa de investir em uma empresa com fins lucrativos 
que tenha por objeto um negócio social de impacto. Além do retorno do seu 
investimento, quiçá o filantropo pode vir a receber dividendos gerados pelos 52



lucros da empresa investida, ou, na mão contrária, ter de arcar com os prejuízos 
decorrentes do exercício da atividade.

Após debates sobre o tema promovidos pela sociedade civil, foi publicado o 
Decreto 9.244/2017, que instituiu a estratégia nacional de investimentos e 
negócios de impacto e criou um comitê, com a finalidade de articular órgãos e 
entidades da administração pública federal, do setor privado e da sociedade 
civil, na promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de 
investimentos e negócios de impacto.

Definições trazidas pelo Decreto:

• negócios de impacto - empreendimentos com o objetivo de gerar impacto 
socioambiental e resultado financeiro positivo de forma sustentável;

• investimentos de impacto - mobilização de capital público ou privado para 
negócios de impacto; e

• organizações intermediárias - instituições que facilitam, conectam e 
apoiam a conexão entre a oferta (investidores, doadores e gestores 

empreendedores) e a demanda de capital (negócios que geram impacto 
social).

Objetivos definidos para a estratégia instituída:

• ampliação da oferta de capital para os negócios de impacto, por meio da 
mobilização de recursos públicos e privados destinados ao investimento e ao 
financiamento de suas atividades;

• proliferação de negócios de impacto, disseminação da cultura de avaliação 
de impacto socioambiental e apoio ao envolvimento desses 
empreendimentos com as demandas de contratações públicas e das cadeias 
de valor de empresas privadas; 

• fortalecimento das organizações intermediárias que ofereçam apoio ao 
desenvolvimento de negócios de impacto e capacitação aos 
empreendedores, para que gerem novos conhecimentos sobre o assunto ou 
promovam o envolvimento dos negócios de impacto com os investidores, os 
doadores e as demais organizações detentoras de capital;

• promoção de ambiente institucional e normativo favorável aos investimentos 
e aos negócios de impacto, através da proposição de atos normativos 
referentes ao assunto; 
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• fortalecimento da geração de dados que proporcionem mais visibilidade 

aos investimentos e aos negócios de impacto.

É possível que o investimento de impacto se dê através de um Fundo de 
Investimento de Impacto, que seguirá as regras de investimento normais, 
podendo ter a instituição filantrópica como quotista ou o próprio filantropo, 
que, neste caso, atuará como um investidor, com finalidade lucrativa.

Como visto no Capítulo II.5.iv, a instituição filantrópica pode, ainda, criar o 
que tem sido chamado como Fundo de “Venture Philanthropy”, que se 
propõe a ser uma ponte entre as instituições que dependem exclusivamente 
de doações, e os negócios com fins lucrativos instaurados para ter um 
modelo de impacto. As instituições sem fins lucrativos geram receita própria 
até que se tornem autossustentáveis ao longo da caminhada. Para haver 
segurança jurídica, o Estatuto Social deve prever expressamente essa 
possibilidade, assim como deve ser elaborado um regulamento onde se 
definam critérios de investimento e métricas de resultado, de forma a evitar 
eventuais riscos patrimoniais e tributários.

Com relação à forma de atuação da Instituição Filantrópica, destacamos 
ainda as seguintes alternativas:

a. Doadora de recursos a pessoas físicas e/ou jurídicas, podendo incluir, 
neste último caso, a atividade de fortalecimento das organizações da 
sociedade civil através do assessoramento técnico, administrativo e/ou 
financeiro

• Recepção e gestão de recursos filantrópicos da família/filantropo 
(e de doações de terceiros, se houver interesse)

• Doações a instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos de 
atendimento a beneficiários finais

• Possibilidade de criação de fundo estratégico de doação, sem 
limitação de seu uso

• Há risco de exposição do patrimônio a contingências das 
instituições apoiadas, caso seja mantenedora regular e majoritária

b. Atendimento direto, que possui uma sede onde presta serviços 
diretamente à população

c. Híbrida, doadora e de atendimento direto
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• Recepção e gestão de recursos filantrópicos da família/filantropo (e de 
doações de terceiros, se houver interesse)

• Atendimento a beneficiários finais
• Possibilidade de criação de fundo estratégico de doação a instituições 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, sem limitação de seu uso
• Risco de exposição do patrimônio a contingências de seu atendimento e das 

demais apoiadas, caso seja mantenedora regular e majoritária

d. Atendimento em parceria com outras instituições já existentes

• Recepção e gestão de recursos filantrópicos da família/filantropo (e de 
doações de terceiros, se houver interesse)

• Estruturação de projeto filantrópico com a parceira
• Atendimento a beneficiários finais por meio de outra instituição parceria
• Possibilidade de criação de fundo estratégico de doação a instituições 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, sem limitação de seu uso
• Risco de exposição do patrimônio a contingências do atendimento da 

instituição parceira, caso seja mantenedora regular e majoritária

e. Defesa ou garantia de direitos, que reúne dados, informações e propõe a 
mobilização da sociedade para construir novos direitos ou garantir aqueles 
já existentes

• Recepção e gestão de recursos filantrópicos da família/filantropo (e de 
doações de terceiros, se houver interesse)

• Custeio de atividades de pesquisa e de mobilização de pessoas em torno 
de uma causa

• Não há atendimento direto de beneficiários nem doações a outras 
instituições, se esta for a forma de atuação exclusiva

• Possibilidade de criação de fundo estratégico de doação, sem limitação 

de seu uso 
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A definição das formas de atuação vai impactar diretamente as relações que 
serão construídas com doadores, parceiros, beneficiários, assim como a 
obrigatoriedade ou não de realizar a inscrição junto a órgãos públicos, a 
imunidade ou isenção de tributos, e a possibilidade de oferecer incentivos 
fiscais a doadores ou patrocinadores.

Como o endowment ganhou regulamentação específica, dedicamos atenção 
a essa forma de atuação no capítulo seguinte.

IV.1 – FUNDO PATRIMONIAL FILANTRÓPICO

Em complementação ao que foi colocado, sob o ponto de vista de 
governança, no Capítulo II.5.ii, O Fundo Patrimonial Filantrópico, 
regulamentado pela Lei 13.800/2019, consiste em um conjunto de ativos de 
natureza privada, advindos de doações de pessoas físicas e jurídicas e que 
serve de fonte de recursos de longo prazo para instituições sem fins 
lucrativos que apoiem causas de interesse público. 

O Fundo Patrimonial é gerido por uma Organização Gestora de Fundo 
Patrimonial (OGFP), constituída sob a forma de uma associação ou de uma 
fundação privada, que atua exclusivamente na captação e gestão das doações 
oriundas de pessoas físicas e jurídicas e do patrimônio constituído. 

A Lei 13.800/19 traz ainda a figura da Instituição Apoiada, que pode ser uma 
instituição pública ou privada sem fins lucrativos, e os órgãos a ela vinculados 
dedicados à consecução de finalidades de interesse público e beneficiários de 
programas, projetos ou atividades financiadas com recursos do fundo 
patrimonial, que poderá ser constituído em seu benefício exclusivo ou não. 

Por fim, temos a Organização Executora, figura também trazida pela Lei do 
Endowment, que pode ser uma instituição sem fins lucrativos ou uma 
organização internacional reconhecida e representada no País, que atue em 
parceria com instituições apoiadas e que seja responsável pela execução dos 
programas, dos projetos e de demais finalidades de interesse público.

Importa mencionar que o patrimônio doado não responde por obrigações 
eventualmente assumidas pela instituição apoiada ou pela organização 
executora por haver distinção patrimonial entre tais entidades e a OGFP, o que 
garante maior segurança aos recursos doados. 

O endowment nasce com a obrigação de preservar o capital doado, utilizando 
apenas seus rendimentos para a manutenção da organização, e não se 
confunde com fundos de investimentos regulados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), os quais são criados com o propósito de suscitar retorno 
financeiro aos investidores.  

É importante ressaltar que é possível que uma instituição constitua um fundo 
filantrópico estratégico ou de sustentabilidade de longo prazo, usando as 
referências da Lei 13.800/19, ainda que não seja totalmente aderente ao seu 
modelo. Neste caso, a proteção ao patrimônio será relativa e não guardará 
toda a proteção garantida por referida lei.
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V. – REGISTROS E CERTIFICADOS

As organizações sem fins lucrativos legalmente constituídas, desde que 
cumprido os requisitos exigidos em lei, poderão pleitear alguns títulos, 
qualificações, inscrições, certificados ou registro junto ao Poder Público, sendo 
alguns obrigatórios e outros facultativos. 

A definição da área de atuação por uma associação ou fundação, revela qual a 
contribuição pretende oferecer à sociedade, e, também, quais reflexos fiscais 
vitais e os contornos relevantes que o fim não econômico pode alcançar diante 
de princípios constitucionais. 

Diante disso, vale ressaltar que as qualificações e certificações pretendidas 
pela organização, influenciam diretamente as regras de governança, uma vez 
que a legislação específica traz exigências próprias que devem ser refletidas 
em Estatuto Social para que a qualificação seja concedida pelo órgão 
competente.  Assim, a escolha da certificação ou qualificação deve ocorrer 
após a eleição do tipo societário, em conformidade com a estrutura jurídica 
mais adequada à atividade filantrópica eleita. 

Abaixo relacionamos os principais: 

ÂMBITO CERTIFICADOS

FEDERAL 1. OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público 

2. CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social

ESTADUAL 

(SP)

1. CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de 

Entidades

2. CEPDH- Certificado de Entidade Promotora de Direitos 

Humanos

3. CRIC – Certificado de Reconhecimento de Instituição 

Cultural 

4. SEDS – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

5. ITCMD – Declaração de Imunidade ou isenção

MUNICIPAL 

(SP)

1. COMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 

2. CMDCA – Conselho Municipal da Criação e do 

Adolescente
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A. OSCIP Federal

A certificação possibilita a celebração de Termo de Parceria com Órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal, prevista no ordenamento jurídico 
como forma de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de governo 
e órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações 
realizadas por empresas possam ser descontadas do imposto de renda 
devido.

 Lei 9.790/1999; Decreto 3.100/1999; Portaria MJ 362/2016.
 Pré-requisitos: constituição há pelo menos 3 anos.
 Qualificação concedida pelo Ministério da Justiça.

A.1. Quem pode requerer

Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que 
os respectivos objetos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos 
instituídos pela Lei 9.790/1999.

A.2. Benefícios 

 possibilidade de remunerar dirigentes pela gestão executiva (não é 
exclusivo para que tem essa certificação)

 possibilidade de firmar Termo de Parceria com o Poder Público, nos moldes 
da Lei 9.790/99

 procedimento de obtenção da qualificação centralizado e simplificado, com 
critérios objetivos

 possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas, dedutíveis até o 
limite de 2% do lucro operacional (não é exclusivo para que tem essa 
certificação)

 possibilidade de receber bens apreendidos, abandonados ou disponíveis, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal (não é exclusivo para que 
tem essa certificação)

A.3. Validade e Prazo para Renovação

• Não há prazo de validade, mas há a obrigação de enviar ao Ministério da 
Justiça as alterações do Estatuto Social e a nomeação de novos dirigentes 
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B. CEBAS

É um certificado concedido pelo Governo Federal, por intermédio dos 
Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e da Saúde, às pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades 
beneficentes de assistência social que prestem serviços nas áreas de educação, 
assistência social ou saúde.

 Lei Complementar 187/2021. 
 Pré-requisitos: cadastro no COMAS e no Cadastro Nacional de Entidades e 

Organizações de Assistência Social, ou vínculo com SUS ou com MEC.
 Concedido por um dos seguintes órgãos: Ministério do Desenvolvimento 

Social, Ministério da Saúde e Ministério da Educação..

B.1 Quem pode requerer

As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que prestem 
serviços nas áreas de assistência social, saúde e/ou educação e que atendam 
ao disposto na Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021. 
Importante ressaltar que a referida Lei Complementar ainda aguarda 
regulamentação, a qual definirá os procedimentos necessários para a 
concessão ou renovação do Certificado. Até lá, as instituições têm se baseado 
na regulamentação à legislação anteriormente vigente, o Decreto 8.242, de 
2014, e portarias específicas de cada um dos Ministérios.

B.2 Benefícios 

 Imunidade Tributária das contribuições sociais: Contribuição previdenciária, 
CSLL, PIS, Cofins.

B.3 Validade e Prazo de Renovação

• O CEBAS concedido originalmente terá validade de 3 (três) anos.
• O requerimento de renovação do CEBAS deverá ser protocolado durante os 

360 (trezentos e sessenta) dias que antecederem o fim da vigência da 
certificação.

• Se o requerimento de renovação for apresentado tempestivamente, o CEBAS 
fica automaticamente renovado até o julgamento do pedido de renovação.

B.4 Inovações da Lei Complementar 187/2021 
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Dentre as inovações trazidas pela Lei Complementar 187/2021, merecem 
destaque:

• A possibilidade da prática, pela instituição, de outras atividades que gerem 
recursos para contribuir com o sustento das atividades de educação, 
assistência social e saúde, desde que a instituição atenda aos requisitos da 
transparência e da segregação contábil e destaque as origens desses 
recursos em Notas Explicativas, de forma a permitir que se verifique se a 
imunidade usufruída é proporcional ao atendimento gratuito ofertado à 
população. 

• Com relação à gratuidade, a nova lei adota como premissa o atendimento 
ao público desfavorecido, de forma gratuita, em proporções de gratuidade 
diferentes para as áreas de saúde, educação e assistência social, dando 
ênfase à vinculação formal da instituição ao sistema público 
correspondente a essas áreas.

• As instituições que atuam no eixo de assessoramento e/ou defesa e 
garantia de direitos em mais de um Município ou Estado, deverão 
apresentar o comprovante de inscrição no Conselho de Assistência Social 
do local de sua sede. 

•

• Há artigos que foram vetados pelo Presidente da República, estando 

referidos vetos sob a apreciação do Congresso Nacional, que pode revoga-
los. É importante acompanhar tal tramitação, assim como a regulamentação 
da nova Lei.

C. CRCE – Estado de São Paulo

Para as entidades (associações e fundações privadas) firmarem qualquer tipo 
de avença com órgãos do Governo do Estado de São Paulo, é obrigatório estar 
com o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE liberado.

 Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011 e Resolução CC-6, de 
15/01/2013.

 Deverão possuir o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade –
CRCE liberado, conforme previsto nas Resoluções Conjuntas SF/SEDS 
01/2013, SF/SS 01/2010, SF/SE 01/2013, SF/SC 01/2018 e SF 40/2013.

 Certificação perante a Corregedoria Geral da Administração. 

C.1 Quem pode requerer

Entidades da sociedade civil, as pessoas jurídicas de direito privado, 
constituídas na forma de associação e fundação que atuem em prol da 
coletividade e não apenas para seus associados ou membros. 
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C.2 Benefícios 

 É condição para celebrar Termos de Parceria com órgãos do Estado de São 
Paulo

 A entidade devidamente cadastrada e ativa pode usufruir dos créditos 
concedidos no âmbito do Programa da Nota Fiscal Paulista e participar de 
sorteios

C.3 Validade e Prazo para Renovação

• O CRCE terá validade de 5 (cinco) anos, mas poderá ser suspenso ou 
cancelado a qualquer tempo, caso constatado o descumprimento de 
quaisquer requisitos exigidos para a sua obtenção ou comprovada 
irregularidade em suas atividades.

• Na prática, o certificado é renovado automaticamente, mesmo decorridos 
mais de 5 anos de sua emissão, desde que não haja nenhum impedimento 
que deponha em desfavor da entidade e/ou descumprimento de quaisquer 
requisitos que foram exigidos para sua obtenção.

D. CEPDH – Estado de São Paulo

O Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos 
é um certificado voltado para fins de isenção do ITCMD concedido para 
entidades que se dedicam à promoção dos direitos humanos.

 Lei nº 10.992/01, Decreto nº 46.655/02, Resolução Conjunta SFP/SJC 01, de 
13/12/2019 e Resolução SJDC 053, de 11/10/2012.

 Certificação perante Secretaria da Justiça e Cidadania.

D.1 Quem pode requerer

Para a obtenção do Certificado é preciso que a entidade não tenha fins 
lucrativos e dedique suas atividades à defesa dos direitos humanos, mediante a 
difusão, promoção e ação dos direitos fundamentais da pessoa humana. A 
defesa e promoção desses direitos precisa ser a atividade principal da entidade.

D.2 Benefícios 

 Com a concessão do Certificado, a entidade terá isenção de ITCMD sobre 
doações, se apresentar o Certificado de Entidade Promotora de Direitos 
Humanos. 
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D.3 Validade e Prazo para Renovação

• O certificado passou a ter validade de 3 (três) anos
• O certificado pode ser prorrogado desde que a entidade faça o pedido três 

meses antes de seu vencimento

E. CRIC – Estado de São Paulo

O Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural é um certificado 
voltado para fins de isenção do ITCMD, concedido para entidade sem fins 
lucrativos cujos objetivos sociais sejam vinculados à cultura.

 Resolução Conjunta SF/SC – 001, de 23/04/2002.
 Certificação perante a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. 

E.1 Quem pode requerer

As entidades cujos objetivos sociais sejam vinculados à promoção da cultura, 
observados os procedimentos estabelecidos e as condições exigidas em 
resoluções conjuntas editadas pela Secretaria da Fazenda e pela Secretaria da 
Cultura.

E.2 Benefícios 

 Com a concessão do Certificado, a entidade terá direito à isenção de ITCMD 
sobre doações

 A entidade devidamente cadastrada e ativa pode usufruir dos créditos 
concedidos no âmbito do Programa da Nota Fiscal Paulista e participar de 
sorteios

E.3 Validade e Prazo para Renovação

• O certificado passou a ter validade de 3 (três) anos
• O certificado pode ser prorrogado desde que a entidade faça o pedido três 

meses antes de seu vencimento

F. ITCMD - SP

Imposto devido quando ocorre a transmissão de propriedade de bens ou 
direitos em razão de sucessão ou de doação. 
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 Imunidade - Constituição Federal, art. 150, VI, item c, Código Tributário 
Nacional, art. 14, e Decreto 46.655/02

 Isenção - Lei 10.705/00, Decreto 46.655/02
 Pré-requisitos: Imunidade (CEBAS; OSCIP, CRCE, DUP Estadual, SEDS e 

COMAS-SP), e, Isenção (CEPDH ou CRIC)
 Declaração emitida pela Secretaria Estadual da Fazenda-SEFAZ.

F.1 Quem pode requerer

Reconhecimento de Imunidade (São Paulo): 
• Imunidade refere-se aos bens vinculados às finalidades essenciais
• Imunidade de ITCMD para Instituições de educação e de assistência social, 

sem fins lucrativos
• Condiciona-se à comprovação de:
o Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 

qualquer título;
o Aplicar seus recursos integralmente no País, exclusivamente na manutenção 

de seus objetivos institucionais;
o Manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Reconhecimento de Isenção do ITCMD (São Paulo):
• Transmissões "causa mortis" e sobre doação de quaisquer bens ou direitos a 

entidades sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais sejam vinculados à 
promoção dos direitos humanos, da cultura ou à preservação do meio 
ambiente (procedimentos – resoluções conjuntas)

F.2 Benefícios 

 Desnecessidade de recolhimento do imposto sobre doações recebidas

F.3 Validade e Prazo para Renovação

• A "Declaração de Reconhecimento de Imunidade ao ITCMD" terá validade 
pelo período de 4 (quatro) anos, contado da data da sua emissão.

• A Declaração de Isenção do ITCMD terá validade pelo prazo de 03 anos, 
contados da data da sua emissão.

• Deve ser renovada três meses antes do término da validade. 
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G. COMAS – Município de São Paulo

Inscrição obrigatória para instituições que prestam serviço de assistência 
social. 

• Lei 8.742/93; Resolução COMAS nº 1080/2016
• Pré-requisitos: Se a instituição atende crianças e adolescentes, é necessário 

ter registro no CMDCA
• Inscrição perante o Conselho Municipal de Assistência Social-SP

G.1 Quem pode requerer

As entidades ou organizações de Assistência Social, bem como as que 
desenvolvem serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

G.2 Benefícios 

 Estar apta a firmar convênio com a Prefeitura.
 Estar apta a obter o CEBAS.
 Obrigatório para OSC que preste serviços de assistência social.

G.3 Validade e Prazo de Renovação

• Válido pelo período de 03 (três) anos.

• As entidades ou organizações de Assistência Social e serviços inscritos no 
COMAS-SP deverão requerer a manutenção da inscrição a cada 3 anos.

• - As entidades ou organizações de Assistência Social, serviços, programas, 
projetos e/ou benefícios socioassistenciais inscritos no COMAS-SP deverão 
requerer a manutenção da inscrição impreterivelmente até o dia 30 de abril.

• Inscrição de programas, projetos e ou benefícios socioassistenciais no 
COMAS-SP deverão requerer a manutenção da inscrição anualmente.

H. CMDCA

Inscrição obrigatória para instituições que atendem crianças e adolescentes.

• Lei Federal n° 8.069/90.
• Certificação perante Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

H.1 Quem pode requerer 
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As entidades não governamentais que atendam, planejem ou executem 
programas de garantia, proteção e/ou promoção de direitos para crianças e 
adolescentes na cidade de São Paulo, de forma direta ou indiretamente, 
deverão ser registradas no CMDCA/SP.

H.2 Benefícios 

 Estar apto a dar atendimento à criança e ao adolescente.
 Cadastro junto à Receita Federal do Brasil para que possam ter acesso aos 

recursos doados, e assim direcioná-los para ações de proteção aos direitos 
da criança e do adolescente.

 Incentivo fiscal: estar apto a captar recursos com destinação do incentivo 
fiscal de IR

H.3 Validade e Prazo de Renovação

• O registro terá validade de 2 anos, para entidades que solicitarem a inscrição.
• Validade de 04 (quatro) anos, para entidades que solicitarem a renovação, 

cabendo ao CMDCA/SP reavaliar a concessão ou renovação mediante pedido 
à Comissão Permanente de Registro, oportunidade em que deverão ser 
apresentados os documentos previstos no art. 2º da Resolução Nº 
138/CMDCA-SP/2020.  

• O pedido de renovação de registro deverá ser iniciado no prazo de 90 
(noventa) dias anteriores à data de vencimento do registro em vigor.

V.1 – REFLEXOS TRIBUTÁRIOS

A escolha pelas certificações passa pela análise dos requisitos exigidos em lei 
para sua concessão e pela análise dos benefícios que cada título ou 
qualificação confere. Dessa forma, quando se cumprirem os requisitos de mais 
de uma certificação, faz-se necessário verificar qual delas trará mais benefícios. 

CERTIFICADO REFLEXOS

OSCIP Benefício fiscal (IRPJ e CSLL) 

CEBAS Imunidade das contribuições para seguridade social 

(contribuição previdenciária – parte patronal, 

COFINS, PIS e CSLL) 
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CRCE Usufruir dos créditos concedidos no âmbito 

do Programa da Nota Fiscal Paulista.

▪ Por doação automática: créditos cedidos por 

consumidor, desde que ele opte previamente 

pela cessão dos benefícios relativos ao 

documento fiscal no qual conste seu CPF 

(documentos fiscais com o CPF do consumidor);

▪ Compras próprias: relativos às suas próprias 

aquisições (documentos fiscais com o CNPJ da 

entidade);

▪ Por doação manual diretamente feita pelo 

consumidor via site/app: relativos aos 

documentos fiscais doados pelo consumidor 

(documentos fiscais sem CPF ou CNPJ)

CEPDH Apto para obter isenção do ITCMD

CRIC Apto para obter e isenção do ITCMD

Nota fiscal Paulista

ITCMD Desnecessidade de recolhimento do imposto, ITCMD, 

sobre doações recebidas

COMAS Apta para firmar convênio com a Prefeitura e obter 

o CEBAS

Apta para usufruir dos créditos concedidos no âmbito 

do Programa da Nota Fiscal Paulista

CMDCA Apta a inscrever projetos no Fundo Municipal 

e Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente 

e a captar recursos com incentivo fiscal de Imposto 

de Renda.
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VI – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 

Para fins do que se pretende esclarecer nesta Cartilha, destaca-se que, no 
sistema tributário nacional, temos a seguinte regra geral: instituições sem fins 
lucrativos, a depender de sua área de atuação e do cumprimento de alguns 
requisitos estabelecidos em lei, podem gozar de imunidade ou isenção de 
alguns impostos e contribuições sociais, ainda que contribuintes de outros.

As entidades do terceiro setor, também conhecidas como Organizações Não 
Governamentais (ONGs) ou, ainda, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 
fazem jus à isenção de impostos e, dependendo da sua constituição e 
finalidade, à imunidade.

De acordo com a Constituição de 1988, a imunidade é a impossibilidade 
originária de tributação, ou seja, o tributo não chega a nascer porque, 
teoricamente, sequer ocorre o fato gerador. Já a isenção, é um favor concedido 
por meio de lei pelo ente tributante, o que significa que há ocorrência do fato 
gerador, mas há a dispensa de seu pagamento, com a exclusão do crédito 
tributário38.

VI.1 – DIFERENÇAS CONCEITUAIS E ENQUADRAMENTO EM FUNÇÃO 
DAS CAUSAS  

VI.1.1. - IMUNIDADE

A alínea “c”, art. 150, inciso VI, a Constituição Federal veda à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda 
ou serviços dos partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores, 
instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.

Ao vedar a possibilidade de instituição de impostos, a Constituição Federal 
garante imunidade às instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, impedindo os entes tributantes de instituir e cobrar impostos em 
relação a elas. 

Assim, o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais das instituições imunes estão fora do campo de incidência tributária, 
no que se refere a impostos, desde que preenchidos determinados requisitos 
estabelecidos pela legislação. 

38Código Tributário Nacional, art. 175, I
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Já o art. 195, §7º da Constituição Federal concede uma “isenção” de 
contribuições sociais, que tem natureza de imunidade, para as entidades 
beneficentes de assistência social.

Demais tributos, como taxas e contribuições, não estão abrangidos por este 
amparo imunizador. 

Isso porque, quando uma determinada instituição ou atividade está imune, 
está protegida contra o poder de tributar do Estado, o fato gerador da 
tributação não nasce, por determinação constitucional. Apenas uma reforma 
constitucional é capaz de extinguir ou alterar a imunidade de impostos e 
contribuições sociais, aqui referidas.

VI.1.2 - EDUCAÇÃO

Entende-se que as instituições de educação são as que se dedicam, 
diretamente ou através do apoio a instituições de atendimento, a promover 
processos formativos que tenham como objetivo o pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho39.

A Constituição Federal prevê, ainda, que a "educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família”. Assim, quando executada por instituições sem fins 
lucrativos, complementam o dever do Estado e devem ter direito à imunidade 

de impostos.

Nesse sentido, para gozo de imunidade a impostos, as instituições de 
educação sem fins lucrativos, são aquelas credenciadas como 
estabelecimento de ensino junto ao Ministério da Educação (MEC) ou 
Secretarias de Ensino, de ensino formal, da educação infantil ao ensino 
superior, bem como as de pesquisa, extensão e criação artísticas, assim como 
aquelas de defesa e garantia de direitos à educação. A própria Constituição 
Federal diz serem indissociáveis o ensino, a pesquisa, a criação artística e a 
extensão40.

39Constituição Federal, art. 205
40Constituição Federal, art. 207
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VI.1.3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tratando da assistência social, a Constituição Federal41 determina que ela “será 
prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, tendo como objetivos”: 

• a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

• o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
• a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
• a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; (...) 

O serviço de assistência social é também dever do Estado, e como tal, se 
prestado por instituições sem fins lucrativos, dá direito à imunidade a impostos.

Além do previsto na Constituição Federal, a Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS)42 dispõe que: 

“Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas 
sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos. 
§ 1o  São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e 
concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias 
e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 18.
§ 2o  São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 
público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as 
deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.
§ 3o  São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos 
voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos

41Constituição Federal, art. 203.
42Lei nº 8.742/93.
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socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de 
defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os 
incisos I e II do art. 18.”

VI.1.4 - SAÚDE

Tratando da saúde, foi ela sempre historicamente abrangida pelo conceito de 
assistência social, para fins de imunidade. A Constituição Federal determina 
que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”43.

Considerando, ainda, os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) a 
assistência social, na área da saúde, inclui ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas44.

VI.1.5. - ISENÇÃO

A isenção tributária é a exclusão do crédito tributário, ou seja, existe a 
obrigação tributária, porém por determinação de lei, o contribuinte é 

dispensado do pagamento do tributo. 

Enquanto a imunidade é perene e só pode ser modificada por emenda 
constitucional, a isenção não é uma garantia constitucional. É regulada por 
legislação infraconstitucional, e atua diretamente no exercício da competência 
tributária, pois somente pode conceder isenção quem tenha competência para 
tributar. Diferentemente da imunidade, a isenção pode ser revogada a 
qualquer tempo pelo ente tributante que a criou.

A isenção concedida por lei infraconstitucional pode beneficiar as instituições 
sem fins lucrativos que não se enquadrem nos requisitos necessários para a 
obtenção da imunidade sobre impostos, bastando que observem as exigências 
legais da norma que concede a isenção. 

43Constituição Federal, art. 196
44Lei 8.080/90, art. 5º, III
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Há diversas leis federais, estaduais e municipais, que concedem isenção 
tributária a instituições sem fins lucrativos que tenham como objetivo, por 
exemplo, promover atividades filantrópicas, recreativas, culturais, científicas, 
de proteção ao meio ambiente, de promoção dos direitos humanos, esportivas 
e as que prestem serviços para o grupo de pessoas a que se destinam45.

VI.2 – COMO EXERCER OS DIREITOS E QUAIS OS PRAZOS PARA TANTO

Feitas as distinções relativas aos conceitos de imunidade e isenção tributárias, 
voltemos as atenções aos benefícios fiscais da filantropia, ou seja, àqueles 
concedidos às associações e fundações cujas finalidades essenciais sejam 
a educação, a assistência social, a saúde e demais finalidades 
de interesse público46.

Para que as instituições usufruam da imunidade devem atender a todas as 
condições do art. 14 da Lei 5.172/66, o Código Tributário Nacional (CTN), sob 
pena de suspensão do benefício fiscal a qualquer tempo por parte da 
autoridade competente, quais sejam:

a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título;

b) aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos institucionais; e

c) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Passaremos a discorrer sobre as condições exigidas para o desfrute de 
benefícios de imunidade e, também, de isenção fiscal.

45Exemplo: Lei 9.532/97, art. 15; Medida Provisória 2.158-35/01, arts. 13 e 14; Lei do Estado de São Paulo 10.705/00, 
art. 6º, parágrafo 2º; Lei do Município de São Paulo 6.989/66, arts. 18, III, a, X e 61, Decreto do Município de São Paulo 
38.900/99 
46As causas de interesse público a que nos referimos nessa Cartilha são aquelas definidas no art. 3º da Lei da Lei 
9.790/99, no art. 84-C da Lei 13.019/09 e no art. 62, parágrafo único do Código Civil. Sabemos que a expressão 
“interesse público” é mais ampla e inerente a toda lei ou ato de agente ou instituição pública.
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VI.2.1 – NÃO DISTRIBUIR QUALQUER PARCELA DE SEU PATRIMÔNIO 
OU DE SUAS RENDAS 

Trata-se da própria característica de instituição sem fins lucrativos. 

Nesse ponto, é primordial esclarecer o conceito de instituição sem fins 
lucrativos. Apesar de algumas leis, como a do imposto de renda47, entenderem 
que a instituição sem fins lucrativos é aquela que não tem lucro contábil, os 
tribunais superiores admitem que ela pode e deve ter lucro contábil, caso 
contrário, não há como se sustentar no exercício de suas atividades 
filantrópicas. Esse lucro contábil deve ter uma única destinação: a 
aplicação na atividade do objeto social.

Os fins não lucrativos não impedem que a instituição tenha rendimentos pelos 
serviços prestados, pela venda de bens, pelo aluguel de imóveis, ou por 
aqueles advindos de aplicações financeiras. Vedado está que tais rendimentos 
sejam distribuídos a seus associados, instituidores, dirigentes ou afins, a título 
de lucro ou participação nos resultados, ao invés de serem integralmente 
destinados em prol da instituição para sua manutenção e sustentabilidade dos 
fins a que se propõe. 

Com efeito, a condição de instituição sem fins lucrativos deve ser verificada de 
duas formas. A primeira, de acordo com o Estatuto Social da instituição, que 
deve determinar que sua natureza é de pessoa jurídica sem fins lucrativos. A 

segunda é através da análise do relatório de atividades, conjugado com as 
demonstrações e livros contábeis da instituição, comprobatórios de que as 
receitas, resultados e superávit estão sendo aplicados no cumprimento de seu 
objeto social, inexistindo distribuição de lucros ou patrimônio a seus 
associados, mantenedores, instituidores ou doadores. A análise das 
demonstrações financeiras carece ser feita anualmente e refletir com clareza 
onde e de que forma os recursos estão sendo ministrados. 

VI.2.2 – APLICAR NO PAÍS OS RECURSOS, NA MANUTENÇÃO DOS 
OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Para que gozem da imunidade, a legislação exige que as instituições apliquem 
seus recursos no Brasil na manutenção de seus objetivos. 

47Lei 9.532, art 12, par. 3º: “Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas 
ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.” 
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Isso porque a lei exime do ônus tributário as instituições privadas sem fins 
lucrativos que realizam a função do próprio Estado, que tem obrigação de 
oferecer educação a pessoas residentes no Brasil, e não no exterior. 

Isso não significa que as instituições de educação e assistência social não 
possam fazer remessa de recursos ao exterior. A remessa é permitida desde 
que para o pagamento de despesas necessárias ao cumprimento do objetivo 

social da instituição, exercido no Brasil. A remessa de recursos ao exterior para 
realização de atividades fora do Brasil também é possível, mas traz como 
consequência a perda do direito à imunidade de impostos. 

A aplicação de recursos na manutenção dos objetivos institucionais pressupõe 
o pagamento de despesas e, nesse ponto, é preciso verificar quais dispêndios 
são considerados efetivamente necessários à manutenção dos objetivos 
sociais. 

Com relação aos tributos federais, a lei considera infração à legislação 
tributária o pagamento de despesas em favor de seus associados ou dirigentes 
que seriam consideradas indedutíveis pela legislação do imposto de renda 
aplicável às pessoas jurídicas em geral48. As despesas permitidas são aquelas 
necessárias à atividade da instituição e à manutenção da respectiva fonte 
produtora, usuais ou normais no seu tipo de atividade.49

Enquanto em uma empresa com fins lucrativos a despesa não dedutível é 
simplesmente tributável, no caso das instituições beneficiárias de imunidade, a 
consequência não é apenas a tributação da despesa não dedutível, mas sim a 
tributação de toda a receita e lucro da instituição, pela perda do benefício da 
imunidade e da isenção. 

Na prática, é importante entender que o patrimônio da associação ou da 
fundação não é de propriedade dos associados, fundadores, instituidores ou 
dirigentes, os quais não têm, portanto, a mesma liberdade dada aos sócios e 
administradores de uma empresa privada para dispor dos recursos, desde que a 
empresa, sócios e administradores arquem com os tributos respectivos. 

Portanto, é imprescindível que a instituição comprove a necessidade da 
despesa realizada e proceda à sua correta contabilização, a fim de que não seja 
considerada 

48art. 13, par. único, Lei 9.532/97. 
49art. 311, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto 9.580/18 
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distribuição disfarçada de lucros ou de patrimônio social, ou, ainda, desvio de 
finalidade, afastando a imunidade. 

VI.2.3 – MANTER ESCRITURAÇÃO DE SUAS RECEITAS E DESPESAS 

Esta é uma obrigação acessória que se justifica, em especial, para evitar a 
lavagem de dinheiro, desvio de recursos e para garantir os meios de 
comprovação de despesas e aplicação de recursos, na forma exigida pela 
Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional. 

Apesar de se tratar de uma obrigação óbvia e ordinária, na prática representa 
o calcanhar de Aquiles de muitas instituições que, não raro, contam com o 
apoio pro bono de contadores que não necessariamente conhecem a 
legislação tributária e as normas contábeis aplicáveis às instituições sem fins 
lucrativos. 

Por vezes, a instituição faz um trabalho social belíssimo, mas perde o direito à 
imunidade tributária por comprometimento de seus registros contábeis, 
efetuados por pessoas bem-intencionadas em colaborar, mas não detentoras 
de conhecimento técnico adequado e suficiente.  

Como boa prática de governança, o controle interno, exercido por um 
Conselho Fiscal ativo, e o controle externo, atribuído a uma auditoria 
independente, preservam de forma significativa os direitos das instituições.

VI.2.4 – DEMAIS REQUISITOS

A Lei 9.532/97, lei ordinária federal (e não lei complementar, ressalte-se), em 
seu art. 12, trouxe requisitos adicionais para que as instituições de educação 
e assistência social sejam consideradas imunes a impostos, além daqueles 
previstos pelo CTN, quais sejam:

a. colocar seus serviços à disposição da população em geral, em caráter 
complementar às atividades do Estado;

b. não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços 
prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser 
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva 
e desde que 

50Apelação Cível 693.332-5/3-00, 15ª Cam. Dir. Publ., TJ/SP; AC 1997.01.00.042799-7/DF, TRF 1ª Reg. 
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cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3º e 16 da Lei nº 9.790, de 23 de 
março de 1999, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo 
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser 
fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata,  com 
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;  
c. aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos 

seus objetivos sociais;

d. manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros 
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;

e. conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a 
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos 
ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

f. apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o 
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 

g. recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou 
creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, 
bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; 

h. assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às 
condições para gozo da imunidade no caso de incorporação, fusão, cisão ou 
de encerramento de suas atividades, ou a órgão público; 

i. outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o 
funcionamento das entidades.

Com relação à remuneração de dirigentes, a legislação traz exceções, tal como 
indicado no Capítulo II.6.iii desta Cartilha.

Superados os requisitos, vejamos agora quais os impostos (federais, estaduais 
e municipais) e contribuições sociais protegidos pela imunidade e pela isenção, 
relativamente às instituições aptas a gozar dos benefícios.

Para o objetivo desta cartilha, vamos nos ater aos impostos e contribuições 
sociais mais relevantes para a atuação de instituições de educação e assistência 
social, que podem ser objeto de imunidade e isenção.

VI.2.5 – IR (Imposto de Renda)

O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza é de competência da 
União Federal e deve obedecer aos critérios da generalidade, da universalidade 
e da progressividade, na forma da lei. 
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O sujeito ativo do imposto de renda é a União, e o sujeito passivo é o 
contribuinte, pessoa física ou jurídica que incorrer no respectivo fato gerador, 
a saber: a aquisição da disponibilidade, econômica ou jurídica, da renda, 
decorrente do capital e/ou do trabalho e de proventos de qualquer natureza.

Não obstante a pessoa titular da renda ser o contribuinte, há situações 
previstas em lei que outra pessoa, de algum modo ligada ao fato gerador, é 
considerada sujeito passivo da obrigação tributária. Quando a sujeição passiva 
é atribuída à fonte pagadora, o IR se denomina imposto de renda retido na 
fonte (IRRF).

O valor retido pela fonte pagadora, a depender do tratamento legal 
específico, pode ser antecipação do IR devido na apuração do período, ou ser 
considerado tributação exclusiva, caso em que a parcela paga não integra a 
apuração da base de cálculo do IR do período.

As instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos têm direito 
à imunidade do IR, inclusive aquele que é retido na fonte pelas instituições 
financeiras, sobre os rendimentos de aplicações financeiras que a instituição 
de educação ou assistência social auferir. No entanto, a instituição de 
educação ou assistência social, enquanto fonte pagadora de rendimentos, 
deve reter e recolher o IRRF devido, enquanto responsável tributário, dado 
que a imunidade da instituição não alcança os rendimentos de terceiros, que a 
instituição venha a pagar. 

Como colocado acima, para fazer jus à imunidade, a instituição de educação 
ou assistência social tem que respeitar o Código Tributário Nacional e a Lei 
9.532/97. 

Além das colocações feitas sobre os requisitos do CTN, um ponto importante 
a ser verificado é se a instituição de educação ou assistência social atende a 
população em geral ou apenas seus associados. Se atender apenas seus 
associados, ela terá direito à isenção do IR, mas a imunidade poderá ser 
questionada.

No que concerne à isenção, a Lei 9.532/9751 a concede às instituições de cunho 
filantrópico, recreativo, cultural e científico e às associações civis sem 
objetivos lucrativos, com relação ao imposto de renda e à contribuição social 
sobre o lucro líquido, e desde que atendam a alguns dos requisitos do art. 12 
da mesma lei52. 

51Art. 15. 
52Lei 9.532, art. 15, § 3º Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e dos 
arts. 13 e 14.
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A isenção não abrange o imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos de 
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. 53

Portanto, no caso do IR, a diferença prática entre a imunidade e a isenção está 
na tributação dos rendimentos de aplicação financeira. A imunidade alcança os 
rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda 
fixa ou de renda variável. Porém, as instituições que não atendam aos requisitos 

da imunidade, mas tão somente da isenção, são contribuintes do IR sobre 
rendimentos financeiros.

Para que as instituições de educação ou assistência social imunes não sofram a 
retenção do IRRF, a legislação determina que “fica dispensada a retenção do 
imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda 
fixa ou de renda variável quando o beneficiário do rendimento declarar à fonte 
pagadora, por escrito, sua condição de entidade imune”54. 

Na prática, a instituição imune tem de apresentar às instituições financeiras uma 
declaração atestando que faz jus à imunidade, e que atende aos requisitos do 
CTN e da Lei 9.532/97, na forma do modelo aprovado pela Receita Federal do 
Brasil. 

Nas situações em que a instituição de educação ou assistência social é a fonte 
pagadora dos rendimentos, como no caso dos salários de seus funcionários, ela 
não está dispensada da retenção e recolhimento do IRRF. 

53Lei 9.532/97, art, 15, § 2º. 
54Lei 8.981/95, com a redação dada pela Lei 9.065/95, art. 71 e Instrução Normativa RFB nº 1.585/15, art. 72.  

PONTOS DE ATENÇÃO

Verificar se a instituição de educação ou assistência social atende 

apenas a seus associados ou se atende não associados

Para as instituições imunes, importante atentar à declaração de 

imunidade à Receita Federal e às instituições financeiras

Para as instituições isentas, há tributação dos rendimentos 

financeiros

Tanto as instituições isentas como as imunes devem recolher o IRRF 

quando for fonte pagadora de rendimentos, nos termos da 

legislação
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VI.2.6 – ITCMD (Imposto sobre transmissão causa mortis e sobre doação)

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e sobre Doação (ITCMD) é um 
imposto estadual (incluindo o DF), que também incide sobre as doações 
e legados55. 

Cada Estado da Federação tem competência para definir quem será o 
contribuinte, qual a alíquota e base de cálculo do imposto, bem como as 
hipóteses de isenção e obrigações acessórias para instituições imunes.

Em geral, o contribuinte do ITCMD é a instituição, mas essa regra pode variar 
de um para outro Estado. 

A legislação de São Paulo, por exemplo, determina que quando o donatário 
(quem recebe a doação) tem domicílio em outro Estado, o contribuinte passa 
a ser o doador, mas, como se disse, as previsões legais de cada Estado não 
são iguais. Caso o doador tenha domicílio ou residência no exterior, ou se o de 
cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário 
processado no exterior, a instituição do ITCMD deve ser regulada por lei 
complementar, a qual ainda não foi editada. 

Nas doações de bens imóveis e respectivos direitos, a competência é do 
Estado da situação do bem. Já nas doações em dinheiro, de bens móveis, 
títulos e créditos, a competência é do Estado onde se processar o inventário 

ou o arrolamento, ou tiver domicílio o doador. 

A alíquota máxima é de 8%, podendo ser fixa ou progressiva. Em São Paulo, 
por exemplo, a alíquota é de 4%. 

Destarte, na hipótese de doações para instituições com domicílio em Estado 
diferente daquele do doador, recomenda-se a análise da legislação do Estado 
de domicílio do donatário e do doador, pois ambos podem ser responsáveis 
solidários pelo ITCMD, o que aumenta a necessidade de se verificar se há 
incidência do imposto, se estão presentes as condições da imunidade ou da 
isenção e quais as obrigações acessórias aplicáveis. 

55Constituição Federal, art. 155, inciso I. Em São Paulo, Lei 10.705/2000. 
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A imunidade constitucional a impostos alcança o ITCMD quando o beneficiário 
da doação ou da herança for instituição de educação ou assistência social sem 
fins lucrativos que preencha os requisitos do CTN. 

A rigor, não seria necessário que as autoridades fiscais reconhecessem 
previamente o direito à imunidade, porém muitos Estados estabelecem uma 
série de requisitos e procedimentos burocráticos para a constatação da 

imunidade, como uma obrigação acessória que permite o exercício de seu dever 
de fiscalização. Numa postura preventiva, recomenda-se que a instituição 
busque tal reconhecimento, quando possível, como uma obrigação acessória 
que lhe permite evitar autuações fiscais.

A legislação do Estado de São Paulo56 exige a análise prévia do direito pela 
Secretaria da Fazenda, nas doações e legados às instituições de educação ou 
assistência social. 

A legislação de São Paulo solicita a apresentação de uma dentre as seguintes 
certificações: CEBAS57 (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social), OSCIP58 (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), 
Declaração de Utilidade Pública Estadual59. No caso de instituição de assistência 
social, o registro na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social60 ou o 
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades61 são solicitados para o 
gozo do benefício fiscal.  

Diferente de outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, em que o 
Estado diferencia doações privadas de doações filantrópicas, tributando com 
altos percentuais as primeiras e isentando as últimas de qualquer imposto, o 
Brasil não distingue doações de interesse público e doações com finalidade 
privada.  

Além da imunidade, alguns Estados concedem isenção em razão do valor 
doado ou da natureza da instituição donatária, abrangendo outras causas além 
da educação e assistência social. 

56Decreto 46.655/2002, art. 4º e Portaria CAT 15/2003. 
57Disciplinado pela Lei Complementar187/2021. 
58Instituído pela Lei 9.790/99. 
59Lei do Estado de São Paulo 2.574/80.
60Para ter essa inscrição, a instituição deve ter a inscrição prévia no Conselho Municipal de Assistência Social, Resolução 
SEDS-SP nº 2 e nº 8 de 2015. 
61Decreto 57.501/2011. 
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Em levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas62, no Brasil, apenas 
doze Estados preveem isenções a instituições sem fins lucrativos, quais 
sejam, AC, AL, CE, ES, MG, PB, PR, PE, RJ, SC, SP e TO. 

Qualquer que seja a liberalidade, é imperioso estar formalizada, assinando-se 
termo de doação e recibo, identificando-se se há ou não a incidência do 
ITCMD e, em havendo, de quem é a responsabilidade tributário-contributiva. 

Quanto à isenção, como mencionado, cada um dos Estados da Federação tem 
a competência para instituir o imposto e, portanto, para criar hipóteses de 
isenção. Deve-se verificar, portanto, a legislação de cada Estado, no tocante 
ao favor legal. 

A lei paulistana concede isenção do ITCMD às instituições culturais, 
promotoras dos direitos humanos ou promotoras do meio ambiente, desde 
que atestadas como tais pelas Secretarias de Estado competentes (Secretaria 
da Cultura, Secretaria da Justiça e Secretaria do Meio Ambiente).63

No Rio de Janeiro, alterações recentes64 vieram a ampliar consideravelmente 
as hipóteses de isenção do ITD-RJ, ao determinar sua aplicabilidade sobre 
doações a fundações de direito privado com sede no Estado, bem como a 
associações de assistência social, saúde e educação, ou aquelas que 
mantenham atividades em ao menos um dos temas do art. 3º da Lei 
5.501/2009 (que estabelece a qualificação de OSCIP estadual), 

independentemente de certificação. 

62https://gife.org.br/osc/itcmd/
63Lei 10.705/00, art. 6º, §1º e Decreto 46.655/02. Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural – CRIC: 
Resolução Conjunta SF/SC – 001/2002; Certificado de Entidade Promotora dos Direitos Humanos – CEPDH: Resolução 
Conjunta SF/SJDC – 001/2002; Certificado de Reconhecimento de Entidade Ambientalista: Resolução Conjunta 
SF/SMA 1/2002 
64Lei 7.174/2015, art. 8º, inciso XVIII, com a redação alterada pela Lei 7.786/2017 

PONTOS DE ATENÇÃO

Analisar a legislação de cada Estado, inclusive do doador, quando 

este tiver residência em Estado diferente do Estado da instituição 

de educação ou assistência social, para verificar se o imposto é 

devido, por quem e qual a alíquota. É comum a legislação dos 

Estados estabelecer que tanto o doador quanto o donatário são 

responsáveis solidários. 

Verificar se a legislação do Estado competente prevê procedimento 

administrativo de reconhecimento de imunidade e se há hipóteses 

de isenção. 

As doações devem ser formalizadas em contrato, sendo 

recomendável conter cláusula que trate do ITCMD. 
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VI.2.7 – IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana)

O IPTU é previsto pelo CTN nos arts. 32 a 34, de competência dos Municípios, 
sobre a propriedade predial e territorial urbana. Seu fato gerador é a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 
acessão física, como definido na lei civil, situado na zona urbana do Município. 
Pode ser progressivo em razão do valor do imóvel, e ter alíquotas diferentes de 

acordo com a localização e o uso do imóvel.

Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou 
o seu possuidor a qualquer título. A base de cálculo é o valor venal do imóvel e 
sua alíquota varia de um Município para outro, sendo admissível sua 
progressividade.

Tal imposto está compreendido no conceito de imunidade tributária das 
instituições de educação ou assistência social, o que se torna relevante na 
hipótese de a instituição ser proprietária de imóveis. 

A Súmula Vinculante 52 do STF indica que os imóveis de instituições imunes, 
alugados a terceiros, permanecem imunes ao IPTU, desde que o valor do 
aluguel seja aplicado nas atividades essenciais de tais instituições65. Esse 
entendimento vem sendo, ademais, reconhecido administrativamente pela 
Secretaria das Finanças de diversos Municípios nos procedimentos de 
reconhecimento administrativo da imunidade do IPTU. 

No caso do Município de São Paulo, SP, a Prefeitura exige que a instituição 
apresente autodeclaração de imunidade perante a Secretaria das Finanças66.

Em São Paulo, SP, há também isenção de IPTU para imóveis de propriedade de 
instituições culturais ou cedidos a elas em comodato para o exercício da 
atividade67.

Na Cidade do Rio de Janeiro, os imóveis ocupados (locação ou comodato) por 
instituições culturais declaradas de utilidade pública em qualquer esfera, para o 
exercício da atividade cultural, estão isentos do IPTU68. 

65Súmula STF 724 transformada na Súmula vinculante 52. 
66Instrução Normativa SF/SUREM nº 7, de 16 de junho de 2015 e Decreto 56.141/2015. 
67Lei 6.989/66, art. 18, II, “b”, e Lei 13.672/2003, art. 1º. 
68Art. 61, VIII, da Lei 691/1984; inciso II, item 10, do Anexo 1 à Resolução SMF 1.818/2002. 
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No entanto, a imunidade não se estende ao IPTU de imóvel em que a 
instituição de educação ou assistência social é inquilina do imóvel. 

PONTOS DE ATENÇÃO

Verificar na legislação do Município qual o procedimento para 

reconhecimento da imunidade e se há hipótese de isenção. 

A imunidade se aplica aos imóveis de propriedade da instituição de 

educação se utilizados para a escola ou se alugados a terceiros, 

desde que para seu sustento.  

A imunidade não se aplica aos imóveis de terceiros nos quais a 

escola seja inquilina, mas pode haver isenção para essa hipótese, 

na legislação local. 

VI.2.8 – ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de 
serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, que inclui os 
serviços de educação ou assistência social. Contribuinte é o prestador do 
serviço, o qual se considera prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador.

Em geral a alíquota do ISS é de 5%, sendo a alíquota mínima de 2%, e a base de 
cálculo é o preço do serviço. 

A imunidade tributária das instituições de educação ou assistência social 
também alcança o ISS, devido na hipótese de prestação de serviços 
remunerados a terceiros, ou de recebimento de royalties pela licença de 
direitos de propriedade intelectual, tais como marca, material didático e direito 
autoral. 

No caso do Município de São Paulo, a Prefeitura exige que a instituição 
apresente autodeclaração de imunidade perante a Secretaria das Finanças69. 
Além disso, a instituição é obrigada a emitir nota fiscal de serviços não 
tributáveis70. A Prefeitura costuma fiscalizar as instituições, para averiguar se as 
condições do CTN estão sendo atendidas. 

Existem decisões do STF que entenderam que a receita auferida pela instituição 
imune com a venda de ingressos para cinema ou espetáculos ou com a 
exploração de estacionamento não devem ser tributadas pelo ISS por se tratar 
de atividades 

69Instrução Normativa SF/SUREM nº 7, de 16 de junho de 2015 e Decreto 56.141/2015. 

70Instrução Normativa SF nº 8/2009 e Decreto 47.350/2006, art. 6º. 82



destinadas exclusivamente a angariar recursos para as atividades sociais da 
instituição imune71.  

Em decisão de 198372, paradigma que se mantém atual, o STF entendeu que a 
Fundação Cultural de Belo Horizonte era imune ao ISS, apesar de cobrar pelo 
ensino e remunerar professores, desde que não distribuísse lucros. E 
acrescentou que não há como se formularem exigências para considerar a 

instituição de ensino abrangida pela imunidade tributária, estabelecendo 
limitações que a lei não autorize.

Quando a instituição imune a impostos importar serviços do exterior, porém, 
deve atentar para a incidência do ISS-Importação. 

A legislação que regulamenta o ISS em âmbito nacional73 determina que os 
tomadores de serviços provenientes do exterior, ou cuja prestação se tenha 
iniciado no exterior, são responsáveis pelo pagamento do imposto, devendo 
reter na fonte o seu valor. 

Isso significa que, na importação de serviços, o tomador no Brasil é responsável 
pela retenção e pelo recolhimento do ISS ao Fisco Municipal, por determinação 
legal. 

O imposto é efetivamente devido pelo prestador localizado no exterior, de tal 
sorte que o montante contribuído pode ser descontado do preço a ser pago ao 
prestador. Por esse motivo, a imunidade da instituição importadora do serviço é 
irrelevante. 

No Município do Rio de Janeiro, no âmbito da isenção do ISS, a legislação 
concede isenção parcial para as instituições culturais, restrita aos serviços 
prestados aos próprios associados e desde que dentro das finalidades 
previstas em seu Estatuto Social74.  

Ponto importante a ser colocado para as instituições de educação ou 
assistência social constituídas como associação é a prestação de serviços a não 
associados, cujo pagamento se trata de preço do serviço, base de cálculo do 
ISS. Já as contribuições associativas pagas por associados, ainda que voltadas 
para o custeio das atividades sociais, a princípio não devem ser consideradas 
como preço de serviço.  

71RE 116.188, RE 218.503, RE 97.708-2, RE 257.700-6, RE 221.395, RE 237.718. 
72RE 97.797-0/MG.
73Lei Complementar nº 116/2003, art. 6º, § 2º, I.
74Lei 691/84, art. 12, III, e § 1º. 
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Diversas prefeituras entendem que não há incidência do ISS, neste caso, pois 
o associado, na realidade, rateia os custos da instituição, não se tratando de 
receita de serviço e, nesse caso, não devem ser objeto de escrituração de 
nota fiscal. 

PONTOS DE ATENÇÃO

Verificar na legislação do Município qual o procedimento para 

reconhecimento da imunidade e se há hipótese de isenção. 

Verificar se há obrigações acessórias, como por exemplo, emissão 

de nota fiscal. 

Verificar o entendimento do Município quanto às obrigações 

acessórias relativas às contribuições associativas. 

VI.2.9 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (CSLL, PIS, COFINS e CPP – Contribuição 
Previdenciária Patronal)  

As contribuições sociais são espécies tributárias que assumem relevada 
importância no financiamento de setores importantes no contexto da 
Constituição Federal de 1988, com fundamento no seu art. 149, que as divide 
em três subespécies: contribuições sociais em sentido estrito, contribuições de 
intervenção no domínio econômico (CIDE), e contribuições de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas. 

As primeiras patrocinam o custeio da seguridade social e subdividem-se em (i) 
previdenciárias, quando destinadas especificamente à Previdência Social, pagas 
pelos segurados e pelos empregadores em prol de seus funcionários, os quais 
usufruem de seus benefícios, e (ii) não previdenciárias, quando sirvam ao 
custeio da Assistência Social e da Saúde Pública em benefício de todos os 
cidadãos, independentemente de pagarem qualquer contribuição. 

O financiamento do sistema da seguridade social é feito pela contribuição 
previdenciária, pela COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social), pela contribuição ao PIS (Programa de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público), e pela CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido). 

De modo geral, a COFINS e o PIS incidem sobre a receita ou o faturamento das 
pessoas jurídicas, exceção aos microempreendedores e empresas de pequeno 
porte, 
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que contribuem pelo Simples Nacional, enquanto a CSLL incide sobre o lucro. A 
contribuição previdenciária incide sobre a folha de salários, pagamento a 
autônomos e pro labore a administradores.

O art. 195 da Constituição Federal,75 base para a instituição das contribuições 
destinadas à Seguridade Social, em seu § 7º, garante a imunidade a 
contribuições sociais às entidades beneficentes de assistência social que 

atendam às exigências estabelecidas em lei.

Embora a Constituição Federal utilize a expressão "isentas", está-se diante de 
verdadeira hipótese de imunidade, tendo em vista que o próprio texto 
constitucional impede a incidência das contribuições para a seguridade social 
sobre as entidades beneficentes de assistência social. 

A educação não está incluída expressamente como atividade agraciada com a 
imunidade às contribuições sociais, como está na parte dos impostos. 
Entretanto, o STF76 determinou que a educação também deva ser abrangida 
por essa imunidade, como espécie do gênero assistência social, porque a 
própria Constituição Federal prevê que a educação consiste, entre outras 
coisas, na qualificação das pessoas para o trabalho (art. 205), ao mesmo tempo 
em que prevê que a assistência social tem por objetivo a promoção da 
integração das pessoas no mercado de trabalho (art. 203, III).

Nesse ponto, relembre-se que a imunidade tem por característica o fato de ser 
uma limitação ao poder de tributar estabelecida pela própria Constituição 
Federal, ao passo que a isenção constitui uma dispensa legal do pagamento de 
determinado tributo ou contribuição, concedida por meio de lei 
infraconstitucional. 

A razão para a concessão da imunidade constitucional a essas instituições está 
calcada no fato de elas complementarem ou substituírem o Estado na 
obrigação de assegurar a seguridade social à população, o que inclui a 
assistência, saúde e educação. 

75Constituição Federal, art. 195, §7º: "Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as 
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei." 
76ADI/MC 2.028-5/DF.
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Tendo em vista que a seguridade social deve ser financiada por toda a 
sociedade77 e não só por aqueles que têm capacidade contributiva, e que os 
serviços sociais prestados pelo Estado são oferecidos gratuitamente à 
população em geral, os requisitos para as entidades beneficentes de 
assistência social se enquadrarem como imunes às contribuições sociais 
podem ser diferentes dos requisitos aplicáveis à imunidade de impostos. 

No caso das contribuições sociais, a legislação que regulamenta a imunidade 
das contribuições sociais78 determina que, para ser considerada imune, a 
instituição deve possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social (CEBAS).

A antiga lei que regulamentava o tema, a Lei 12.101/2009,  foi objeto de 
muitas discussões judiciais, na medida em que era uma lei ordinária que 
regulamentava matéria exclusiva de Lei Complementar, qual seja, a 
imunidade das contribuições sociais. 

Dentre as principais discussões judiciais sobre o assunto, destacam-se 
decisões recentes do STF79 em ações diretas de inconstitucionalidade, que 
consolidaram o entendimento de que as contribuições sociais abrangidas 
pela imunidade são todas aquelas previstas pela Constituição Federal como 
fonte de custeio da seguridade social80, quais sejam: Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), 81Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS), contribuição ao Programa de Integração Social 

(PIS), PIS/COFINS-Importação e Contribuição Social Previdenciária devida 
pelo empregador (quota patronal); e que pacificaram o entendimento de que 
a lei ordinária, tal como a Lei 12.101/2009, não pode inovar a definição de 
entidade beneficente de assistência social para fins do direito à imunidade, 
tendo em vista que a definição está contida na Constituição Federal. 

Nesse sentido, ao julgar a ADI 4480, o STF entendeu pela 
inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei 12.101/09, que deveriam ser 
objeto de Lei Complementar – e não ordinária – sobretudo em relação aos 
dispositivos que previam a exigência de contrapartidas necessárias para 
obtenção do CEBAS. 

77Constituição Federal, art. 195. 
78Lei 187/2021. 
79ADI 2.036, ADI 2.028, ADI 2.228, ADI 2.621 e RE com repercussão geral 566.622, julgados em 2.3.2017, ADIN 1.802, 
julgada em 12.4.2018. 
80Constituição Federal, art. 195 e Lei 187/2021, art. 4º, c/c Lei 8.212/91, arts. 22 e 23. 
81Instrução Normativa RFB 1700/17, arts. 10 a 13.
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Importante ressaltar, porém, que a ADI considerou válida a exigência do CEBAS. 
Assim, é recomendável que as instituições de educação e assistência social 
tomem as providências necessárias para obtenção de tal certificado.

As intensas discussões culminaram na publicação, em 16 de dezembro de 2021, 
da Lei Complementar 187, de  , que revogou a Lei 12.101/2009 e trouxe 
disposições sobre a certificação das entidades beneficentes e a 

regulamentação dos procedimentos referentes à imunidade das contribuições 
à seguridade social previstas no § 7º do art. 195 da Constituição Federal.

Em linhas gerais, os requisitos a serem observados pelas entidades 
beneficentes que prestam serviço nas áreas de assistência social, saúde e 
educação, certificadas nos termos da Lei, permaneceram inalterados, dentre 
eles o atendimento ao princípio da universalidade.  Tal princípio tem por 
finalidade orientar as três áreas certificáveis, sendo recomendável e até 
inerente à entidade beneficente de assistência social que ela conceda algum 
tipo de bolsa ou gratuidade ao seu público alvo.

Todavia, conforme destacado no capítulo V.B, a nova Lei Complementar ainda 
não foi regulamentada, e há vetos que ainda estão sob a avaliação do 
Congresso Nacional, sendo recomendável acompanhar o tema. 

Para as instituições que não têm o CEBAS, a legislação prevê hipótese de 
isenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das instituições sem fins 
lucrativos em geral, e da COFINS sobre as receitas de atividades próprias de 
referidas instituições82. Já com relação ao PIS, a legislação prevê a incidência
sobre a folha de salários, à alíquota de 1%83.

Havia a discussão sobre a aplicação da isenção da COFINS sobre as receitas de 
mensalidade escolar. No entanto, o Conselho Administrativo de Recursos 
Federais editou Súmula pacificando a questão: Súmula CARF nº 107 – “A receita 
da atividade própria, objeto da isenção da COFINS prevista no art. 14, X, 
c/c art. 13 

82Lei 9.532/97, art. 15, §1º e Medida Provisória 2.158-35, art. 14, X
83Medida Provisória 2.158-35, art. 13, III e IV
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III, da MP nº 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação 
de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins 
lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997.”

É importante que a instituição verifique se as receitas de mensalidade 
escolar, doações e contribuições associativas estão previstas no estatuto 
social, para prevenir qualquer interpretação equivocada de que tais receitas 
não seriam alcançadas pela isenção da COFINS, acima referida.

No caso do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação de produtos ou 
serviços, a legislação não prevê hipóteses de isenção voltadas para as 
instituições de educação, podendo haver isenção para um outro produto ou 
serviço específico, o que deve ser verificado a cada importação.

Com relação às receitas financeiras, as instituições que possuam o CEBAS 
têm direito à imunidade do PIS e da COFINS sobre a totalidade de suas 
receitas, inclusive as financeiras84. Já as instituições de educação ou 
assistência social que não possuam o CEBAS, mas que tenham direito à 
imunidade ou à isenção de impostos, não sofrem a incidência do PIS sobre as 
receitas financeiras, porque são contribuintes do PIS sobre a folha de salários 
(e não sobre a receita)85. Com relação à COFINS sobre as receitas financeiras, 
no entendimento da Receita Federal, apenas as instituições de educação ou 
assistência social isentas a impostos estão sujeitas a esta contribuição, pois 
devem pagar a COFINS na sistemática de apuração não cumulativa86, 

entendimento esse que é questionável, com precedentes favoráveis no 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Já as instituições de educação 
ou assistência social imunes a impostos estão sujeitas à COFINS no regime de 
apuração cumulativa, regime este que não abrange a COFINS sobre receitas 
financeiras.

84Instrução Normativa RFB 1.911, art. 24
85Instrução Normativa RFB 1.911, art. 121, parágrafo único
86Lei 10.833, art. 10, IV, Lei 10.865, art. 27, §2º e Instrução Normativa RFB 1.911, art. 121, I
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VI.3 – PONTOS DE ATENÇÃO COM RECEITAS, DESPESAS 
E INVESTIMENTOS FINANCEIROS

PONTOS DE ATENÇÃO

RECEITAS 

1. Primeiramente, a condição de instituição sem fins lucrativos é 

verificada, de acordo com o Estatuto Social da instituição, a 

qual determina que sua natureza jurídica é de pessoa jurídica 

sem fins lucrativos, e também, através da análise das 

demonstrações e livros contábeis da instituição, 

comprobatórias de que as receitas, resultados e superávit 

estão sendo aplicados no cumprimento de seu objeto social.

2. A natureza jurídica das instituições não impede que ela aufira 

rendimentos por serviços prestados, venda de bens, aluguel 

de imóveis, ou por aqueles, advindos de aplicações 

financeiras. 

3. É vedado apenas, que os rendimentos sejam distribuídos a 

seus associados, instituidores, dirigentes ou afins, a título de 

lucro ou participação nos resultados, ao invés de serem 

integralmente destinados em prol da instituição para sua 

manutenção e sustentabilidade dos fins a que se propõe.

4. Dessa forma, é de extrema importância que a análise das 

demonstrações financeiras seja feita anualmente, refletindo 

com clareza onde e de que forma os recursos estão sendo 

ministrados. 

DESPESAS  

5. Com relação às despesas, a aplicação de recursos na 

manutenção dos objetivos institucionais pressupõe o 

pagamento de despesas e, nesse ponto, é preciso verificar 

quais dispêndios são considerados efetivamente necessários 

à manutenção dos objetivos sociais.

6. Assim, na gestão diária das obrigações fiscais das instituições 

é recomendável que a equipe administrativa financeira:

a. Se certifique de que toda receita e toda despesa tem um 

documento fiscal correspondente, tais como contratos, 

recibos e notas fiscais

b. Mantenha registro da justificativa da necessidade da despesa 

bem como de que seu valor é compatível com o valor de 

mercado, em 
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especial para pagamentos realizado a pessoas que façam parte 

dos órgãos de governança da instituição ou de empresas a ela 

ligadas

c. Nas operações em que figurar como contratante de serviço, 

verifique com o contador ou advogado se há tributos que 

devem ser retidos e recolhidos

d. Envie mensalmente os documentos da movimentação 

financeira ao contador e faça a revisão mensal do balancete

e. Peça apoio ao Conselho Fiscal, se instituído, para revisão das 

práticas contábeis

7. Os documentos, informações e meios probatórios, que 

compõem a prestação de contas de recursos públicos, são 

exigidos de acordo com seus atos normativos. Por 

conseguinte, o responsável pela elaboração da prestação de 

contas deve observar quais as exigências de cada órgão 

público.

8. A prestação de contas deve ser norteada pela verdade real e 

pelos resultados alcançados, baseada sempre em 

informações, documentos e em um acervo probatório 

legítimo, de acordo com o art. 64, § 3º, Lei 13.019/2014.

9. As entidades imunes e isentas, com base no art. 2º, § 2º, do 

Decreto Federal nº 6.022/2007, que institui o Sistema Público 

de Escrituração Digital na legislação pertinente, prevê o dever 

das pessoas jurídicas sem fins lucrativos em manter sob sua 

guarda e responsabilidade os documentos que integram sua 

escrituração contábil e fiscal. 

INVESTIMENTO 

FINANCEIRO 

10. A instituição pode e deve manter suas reservas financeiras

aplicadas, como forma de manter, no mínimo, a atualização

monetária de seus ativos financeiros. 

11. Há decisões administrativas e judiciais que reconhecem a 

legitimidade e a manutenção do direito à imunidade ou à

isenção tributária das instituições que auferem rendimentos

de aplicação financeira. 

90



12. No caso de recebimento de recursos públicos, é necessário 

verificar se o contrato de parceria estabelece o tipo de 

aplicação financeira que a instituição está obrigada a manter, 

enquanto o recurso não é utilizado na atividade contratada.

13. A manutenção de uma grande parcela dos ativos da 

instituição em aplicações financeiras, sem seu uso efetivo na 

atividade fim da instituição pode ser interpretada como falta 

de aplicação dos recursos na atividade social, o que poderia 

afastar o direito à imunidade ou isenção.

14. Para evitar tal interpretação é recomendável que a instituição 

aprove, mediante decisão justificada, regras voltadas à 

sustentabilidade financeira e patrimonial da instituição, como 

forma de manutenção de sua atividade social.

15. A Lei 13.800/2019, cria mecanismos para dar sustentabilidade 

financeira de longo prazo a causas ou organizações de 

interesse público, através da gestão de fundo patrimonial, 

prevendo a obrigação de preservar perpetuamente o valor 

doado, utilizando apenas seus rendimentos para a 

manutenção da organização. 

16. As instituições sob a égide da Lei 13.800/19 passam a ter o 

deve de fazer bons investimentos financeiros com o 

patrimônio que compõe o fundo patrimonial, de forma a lhe 

dar perenidade e rentabilidade. Para essas instituições não há 

qualquer dúvida de que a maior parte de seu patrimônio deve 

ficar investido, não podendo essa prática ser considerada um 

desvio de finalidade.

17. No caso de instituições de educação ou assistência social, 

imunes a impostos, é importante que elas verifiquem se fazem 

jus à imunidade. Caso façam, é necessário que apresentem 

uma declaração específica à instituição financeira para que 

esta deixe de estar obrigada a reter o tributo na fonte, no 

caso de aplicações financeiras. 
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VII. – RELAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E BENEFICIÁRIOS

VII.1 – PARCERIAS PRIVADAS

No âmbito do Terceiro Setor, uma das formas de proporcionar uma ascensão 
e desenvolvimento da atuação e dos objetivos sociais de uma instituição sem 
fins lucrativos é através da união de esforços tanto com outras instituições 
sem fins lucrativos, quanto com pessoas físicas e órgãos públicos. 

Pelo fato de não haver concorrência entre tais entidades, como há entre 
pessoas jurídicas com finalidade lucrativa, não há que se falar em conflito de 
interesses ou competitividade entre elas, o que permite a somatória de 
esforços e virtudes para a consecução de finalidades convergentes que, na 
maioria dos casos, visam a melhoria da condição de vida e o bem-estar da 
sociedade.

Para fins dessa Cartilha, consideramos a parceria como uma conjugação de 
esforços e capitais para a realização de interesse comum, mantida a 
personalidade jurídica, a independência e autonomia de cada parceiro, 
podendo-se dar por meio da: 

(i) cooperação, que corresponde ao vínculo contratual no qual as partes 
estabelecem objetivo comum e compromissos, sem perder sua autonomia e 
personalidade jurídica, entre eles: consórcio, sociedade em conta de 

participação, joint venture contratual, cooperação técnica, pesquisa e 
desenvolvimento, investimento anjo, instituição de fundos filantrópicos, 
dentre outros que descrevam claramente o objetivo comum e as 
responsabilidades de cada parte; ou

(ii) integração, que corresponde ao vínculo societário, que acarreta perda 
parcial ou total de autonomia, independência e personalidade jurídica das 
partes envolvidas, entre eles: fusão, incorporação e cisão societárias, 
relações societárias de controle e coligação, joint venture societária, 
sociedade de propósito específico.

Apesar de a maior parte das referências se voltada a relações entre partes 
com finalidade lucrativa, é plenamente possível que as associações e 
fundações celebrem ambos os tipos de contratos de parceria acima 
indicados, desde que mantenham a primazia do cumprimento de seus 
objetivos e finalidades sociais, visando, com tais parcerias, estimular a criação 
de novas maneiras de se atingir as suas finalidades de interesse público. 
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As parcerias devem ser firmadas através de instrumento particular que 
especifique:

I. quem são as partes envolvidas
II. o objeto da parceria, que deve guardar íntima relação com o objetivo social 

das partes envolvidas
III. os direitos, deveres e compromissos de cada uma das partes

IV. a governança ou forma de tomada de decisões pelas partes
V. o prazo de duração
VI. a forma de monitoramento e prestação de contas
VII. a responsabilidade financeira
VIII. as hipóteses de resolução da parceria
IX. demais informações relevantes que permitam a compreensão real do que 

será acordado.

Dentre os contratos realizados entre entidades privadas que visam a unificação 
de esforços e recursos para a consecução de objetivos comuns, enquanto 
mantém sua autonomia, independência e personalidade jurídica, destacam-se o 
Termo de Cooperação e/ou Parceria, o Consórcio, o Termo de Voluntariado, o 
Contrato de Doação com Encargos e o Contrato de Patrocínio.

As Organizações Gestoras de Fundo Patrimonial regulamentadas pela Lei 
13.800/19, tem por objeto social receber doações, gerir o patrimônio e destinar 
os rendimentos para as instituições apoiadas que executam os projetos. A 
parceria entre a OGFP e a Instituição Apoiada é formalizada através de 
Instrumento de Parceria que, assim como os demais contratos mencionados 
anteriormente, deve especificar o objeto da parceria, os direitos, obrigações e 
deveres de cada uma das Partes e demais informações que definam de forma 
concreta o objeto da parceria. 

Sob o ponto de vista tributário, cada parte é responsável pelos tributos 
relativos à sua própria atividade, não havendo responsabilidade solidária, 
exceto em casos expressamente previstos em lei. Especial atenção deve ser 
dada aos Contratos de Doação e de Patrocínio, que podem gerar tributação do 
ITCMD ou do ISS. 
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VII.2 –PARCERIAS ENTRE INSTITUIÇÕES PRIVADAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS

As associações e fundações privadas sem fins lucrativos que atuam em prol 
do interesse público cumprem um papel que, fundamentalmente, compete 
ao Estado cumprir. Por isso, mostra-se coerente a realização de parcerias 
entre tais instituições e o poder público, o qual fornece recursos para que as 
instituições possam executar projetos, programas e ações de interesse 
público enquanto mantém sua independência e autonomia. 

Importante destacar que, pelo fato de haver, na maior parte das vezes, 
transferência de recursos financeiros do Estado às organizações da 
sociedade civil, a relação contratual deve ser pautada pelos princípios da 
administração pública87, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, com as adaptações necessárias.

Tais parcerias são regulamentadas por leis, como a Lei das Organizações 
Sociais (OS)88, que prevê o Contrato de Gestão, a Lei das Organizações da 
Sociedade Civil e Interesse Público (OSCIP)89, que prevê o Termo de Parceria 
e o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC)90, que 
prevê o Termo de Colaboração e Fomento e Acordo e Cooperação.

Esses são apenas alguns exemplos de parcerias regulamentadas entre o 
Estado e instituições privadas sem fins lucrativos, havendo outras formas de 
colaboração entre essas entidades. 

O ponto de atenção de maior relevância está para a obrigação de 
transparência e de prestação de contas, nos moldes estabelecidos pelo 
contrato e pela legislação específica a ele aplicável. É de suma importância 
que a instituição mantenha o registro de todas as operações realizadas com 
recursos públicos, por tempo indeterminado, dado que a obrigação de 
prestação de contas de uso de recursos públicos pode ser considerada 
imprescritível.

Sob o ponto de vista tributário, é importante que a instituição verifique se 
trata-se de uma subvenção pública ou de uso de recursos de incentivos 
fiscais 

87Art. 37 da Constituição Federal
88Lei 9.637/98. 
89Lei 9.790/99 
90Lei 13.019/2014
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específicos, que pressupõem controle contábil segregado e, por vezes, não 
devem ser registrados como receitas e despesas da própria instituição.

VII.3 –RELAÇÃO COM BENEFICIÁRIOS

Importa abordar, neste momento, a hipótese de associações e fundações que 
realizem atendimento direto ao público-alvo de suas ações, ou seja, as próprias 

instituições executam diretamente projetos, programas e ações à população 
por ela atendida. 

Nesses casos, é necessário que a relação entre a instituição e a pessoa 
beneficiada seja bem definida, com direitos, deveres, critérios de elegibilidade e 
de manutenção do programa, ainda que ele seja integralmente gratuito.

Assim, é importante que a instituição tenha um documento de regulamentação 
do programa oferecido, um contrato de prestação de serviço não oneroso, e 
um termo de ciência e aceite das regras do programa, direitos, deveres e 
compromissos dos beneficiários.

É importante que a instituição identifique o perfil socioeconômico do 
beneficiário atendido, de forma a demonstrar a autoridades, caso necessário, 
que o público atendido corresponde ao público alvo da assistência social. 
Porém, a instituição não pode submeter o beneficiário a qualquer comprovação 
vexatória e deve respeitar a privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados.

No caso de concessão de bolsas de estudos, é de suma importância que se 
identifique se a contribuição financeira será paga diretamente ao aluno ou a 
instituição de ensino e quem serão as partes contratantes. 

Sob o ponto de vista tributário, nos programas de bolsas de estudos ou em que 
haja algum pagamento da instituição ao beneficiário, é necessário avaliar a 
incidência do ITCMD. No caso de haver obrigação de restituição de parte da 
bolsa de estudos à instituição, é necessário avaliar, ainda, a incidência do IOF.

VII.4 –RELAÇÃO COM OUTROS DOADORES

A sustentabilidade financeira de muitas associações e fundações ainda 
depende, em grande parte, de doações periódicas de pessoas físicas e jurídicas, 
com o intuito de contribuir para a consecução da missão de determinada 
instituição. 
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Como as doações constituem grande parte do caixa de algumas associações 
e fundações, é necessário que se garanta que a transferência de tais recursos 
seja realizada da forma mais segura e comprovadamente idônea possível. Por 
esse motivo, é recomendado que as doações se deem através de Termo ou 
Contrato de Doação que indique a liberalidade do ato, o bem ou valor que se 
doa, bem como se está atrelada a algum encargo ou não. 

Além disso, recomenda-se que no Contrato haja disposição expressa quanto 
a licitude da origem do bem ou valor doado, que a doação não arcará em 
prejuízo financeiro ao doador ao ponto de incapacitar sua sobrevivência, bem 
como que a doação será inteiramente aplicada no objeto social da instituição 
donatária. 

É possível que o doador estabeleça encargos atrelados à doação que 
deverão ser honrados pela instituição donatária91. Dessa forma, é necessário 
que a instituição avalie a viabilidade e a conveniência de aceitar a doação 
sabendo que deverá cumprir com o encargo estabelecido. 

Essa avaliação poderá ser feita através pela Assembleia Geral ou pelo 
Conselho de Administração – a depender da robustez da estrutura de 
governança da instituição, que verificará se os benefícios trazidos pela 
doação compensarão a onerosidade do cumprimento dos encargos a ela 
atrelados. Outra forma de avaliação é através da adoção de uma Política de 
Aceite de Doações criada por um dos órgãos de administração acima 

mencionados, que estabeleça critérios objetivos para o aceite ou a recusa de 
doações com encargos.

É importante ter claro que o encargo à doação é uma garantia maior ao 
doador de que o recurso doado será aplicado à finalidade pactuada. Isso 
porque, a inexecução do encargo é uma das hipóteses previstas para a 
revogação da doação92.

No entanto, a relação entre doador e donatário deve ser pautada na boa fé e 
na confiança entre as partes. Nesse sentido, é importante que o doador não 
estabeleça encargos que sejam excessivos à instituição donatária, que deve 
concentrar seus esforços na consecução de sua finalidade social, sem gastar 
tanto tempo com burocracias desnecessárias, por vezes impostas com 
excesso de rigor.

Sob o ponto de vista tributário, como já mencionado, é importante que 
doador e donatário se atentem ao ITCMD. 

91Código Civil, art. 553
92Código Civil, art. 555
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VIII – AUDITORIA E TRANSPARÊNCIA

Outro ponto que merece especial atenção é uma boa prática a realização de 
auditorias que assegurem que as contas da associação ou da fundação sejam 
elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

A auditoria pode ser realizada por meio da contratação de Auditores 

Independentes que analisarão as demonstrações financeiras e elaborarão 
relatório detalhado com seu parecer sobre os documentos verificados. A 
contratação de tal serviço será decidida pela Assembleia Geral ou pelo 
Conselho de Administração, quando acharem conveniente. 

Como bem dispõe o “Guia das Melhores Práticas de Governança para Institutos 
e Fundações Empresariais”, elaborado pelo GIFE em parceria com o IBGC, após 
análise das demonstrações financeiras, os auditores deverão apresentar à 
entidade “discussão das principais políticas contábeis; deficiências relevantes e 
falhas significativas nos controles e procedimentos internos; tratamentos 
contábeis alternativos; casos de discordâncias com a administração; avaliação 
de riscos e análise de possibilidade de fraudes”93.

A realização de auditorias previne um mau uso dos recursos financeiros por 
parte da instituição por motivos de falta de conhecimento e prática na 
administração e gestão de uma instituição sem fins lucrativos, além de 
comprovar que os recursos financeiros estão, de fato, sendo aplicados na 
consecução dos objetivos sociais declarados no Estatuto Social. No caso de 
sociedades com fins lucrativos, a realização de auditoria é igualmente 
importante para verificar se recursos e processos estão sendo aplicados eficaz, 
legal e corretamente, além de identificar possíveis não-conformidades e 
permitir a mitigação de riscos.

Além disso, os relatórios de auditoria constituem boa prática de transparência, 
um dos princípios norteadores da conduta e administração das instituições que 
permite a construção de uma reputação ilibada perante terceiros, de forma a 
atrair a confiança de doadores, parceiros, colaboradores e demais terceiros 
interessados que possam de alguma forma contribuir para os objetivos da 
associação ou fundação. 

93“Guia das Melhores Práticas de Governança para Institutos e Fundações 
Empresariais”, 2.ed/ Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e GIFE. 
São Paulo, SP: IBGC e GIFE, 2014 – p. 58.
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No entanto, o custo de uma auditoria é por vezes um impeditivo para a 
instituição. Nestes casos, é recomendável que o Conselho Fiscal seja ativo e 
composto por pessoas independentes da instituição e que não tenham 
relação de parentesco com seus dirigentes.

De acordo com a legislação, a auditoria externa é obrigatória para as 
instituições que tenham a qualificação de OSCIP e que recebam recursos 
públicos94. Para obter o CEBAS, é obrigatório a realização de auditoria 
externa independente para as instituições que apurem receita bruta anual 
superior ao limite máximo estabelecido para as empresas de pequeno 
porte95.

É importante que a instituição registre e dê transparência a seu relatório de 
atividades educacionais, culturais e socioassistenciais, com indicação das 
principais realizações, público atendido e demais informações que possam 
ser do interesse das partes interessadas.

Além de isso gerar maior confiança em parceiros, familiares e doadores, o 
registro das atividades efetivamente realizadas no momento em que elas 
ocorrem é de suma importância para a apresentação a autoridades públicas, 
seja em processos de fiscalização, seja em processos de obtenção de 
certificados.

Para obter a qualificação de OSCIP96, a regra mínima de transparência 

determina:

a. a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade;

b. que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do 
exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações 
financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos 
junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão;

c. a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes 
se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de 
parceria conforme previsto em regulamento;

d. a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 
recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

94Lei 9.790/99, art. 4º, inciso VII, item c
95Decreto 8.242/14, art. 46, VIII. De acordo com a Lei Complementar 123/06, art. 3º, II, o limite máximo de receita 
bruta anual da empresa de pequeno porte é de R$4.800.000,00
96Lei federal nº 9.790/99
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será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 
da Constituição Federal97.

De acordo com esse artigo da Constituição Federal, toda a instituição que 
receba recursos de origem pública tem a obrigação de prestar contas e, 
portanto, de dar transparência, ao uso dos recursos públicos, de forma a 
demonstrar que foi utilizado de acordo com os princípios da legalidade, 

legitimidade, economicidade.

Por fim, de acordo as boas práticas de governança indicam que deve ser dado 
transparência às seguintes informações98: 

97“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de 
cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária.”
98 Informações obtidas em: https://gife.org.br/painel-gife-de-transparencia/
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IX - MITOS E VERDADES

Na área filantrópica, existem alguns mitos que acabam por limitar a atuação 
ou até mesmo desestimular as pessoas à prática formal do bem-fazer.  

O MITO A VERDADE

Reunir pessoas potencializa a ação e 

alavanca a causa.

A simpatia à causa não é suficiente; para que 

a estratégia se transforme em resultado é 

necessário haver comprometimento.

O trabalho é voluntário, os serviços são 

pro-bono, pois, afinal, é por uma boa causa.

A “boa causa” é a “sua causa” e não 

necessariamente a do prestador de serviços. 

A defesa e a manutenção de uma causa 

dependem apenas da vontade dos 

colaboradores.

A atração de recursos depende de 

credibilidade e estratégia e compete com 

outras instituições, por vezes 

profissionalizadas. 

O acesso a recursos, privados ou públicos, é 

fácil e imediato.

É preciso um projeto de sustentabilidade 

bem definido, certificados públicos e, ainda, 

experiência e resultados comprovados para 

acessar recursos privados; quanto aos 

públicos, a legislação prevê processo 

semelhante ao das licitações, exige 

experiência por tempo mínimo e requer 

estrutura robusta para prestação de contas 

quantitativa e qualitativa.

A captação de recursos é facilitada por leis 

de incentivo fiscal.

Os incentivos fiscais dependem de 

formalidades específicas, podem custear 

em sua maioria gastos diretos do projeto 

aprovado e demandam uma boa estrutura 

administrativa para gerir recursos públicos e 

prestar contas. 

A atividade da instituição filantrópica tem 

de ser gratuita.

A instituição pode cobrar por seus serviços, 

desde que a receita obtida seja destinada ao 

objeto social.  É preciso avaliar as exigências 

de determinados benefícios fiscais, títulos e 

certificados públicos para se definir, dentro 

do planejamento estratégico, se a atividade 

pode ou não ser remunerada.

A instituição filantrópica não pode vender 

produtos

Ela pode vender produtos, desde que a 

receita obtida seja destinada ao 

cumprimento do objeto social. Outro tanto, 

é preciso avaliar o impacto tributário e 

concorrencial para que a venda atenda aos 

requisitos da legislação.
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A instituição filantrópica não pode auferir 

lucro.

A instituição filantrópica pode e deve ter 

lucro, o que tecnicamente é denominado 

superávit, mas este tem de ser reinvestido 

no objeto social. O que ela não pode é 

distribuir os lucros para associados, 

instituidores, doadores, beneficiários. 

A instituição filantrópica tem de atender a 

população de baixa renda.

A instituição filantrópica tem de atender a 

população a que se destina, 

independentemente de seu nível de renda. 

Certo é que, para determinados benefícios 

fiscais, a legislação exige que o público-alvo 

seja de baixa renda, em proporção fixada; 

entretanto, a constitucionalidade de tal 

exigência é discutível. 

A instituição filantrópica tem de ser “pobre”. Não é antiético que as instituições sem fins 

lucrativos tenham recursos em caixa ou 

atividades próprias que lhes gerem receitas. 

Respeitados os princípios constitucionais e 

normas legais relacionados às imunidades e 

isenções, as instituições filantrópicas não 

precisam ser carentes e depender de 

doações, podem exercer atividades 

habituais de mercado, como venda de 

produtos e serviços e ser igualmente 

remuneradas, ainda que contribuam 

tributariamente em menores montantes se 

comparadas às demais empresas. 

Porque é filantrópico é bom e merece ajuda. É preciso critério na avaliação da instituição 

que se pretenda prestar suporte financeiro, 

intelectual, técnico, humano ou qualquer 

outro. Outrossim, frequentes avaliações da 

“instituição própria” são extremamente 

salutares e promovem adaptações 

necessárias ao cumprimento da missão, 

corrigindo rotas. 

O empreendimento filantrópico e a gestão 

voluntária bem-intencionada não oferecem 

riscos.

A participação em Conselhos e Diretorias 

com poder de administração ou de 

fiscalização pode implicar responsabilidade 

pessoal do conselheiro ou diretor voluntário 

por atos praticados no exercício do cargo, 

ainda que eivados em erro, omissão ou 

negligência, e não necessariamente em má-

fé. A participação voluntária deve ser atenta 

e comprometida, a fim de minimizar os 

riscos; caso contrário, é melhor participar de 

órgãos opinativos, ou não participar. 
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Os recursos são 100% privados e por isso há 

liberdade de ação, e distanciamento de 

formalidades.

A instituição filantrópica, ainda que não 

receba recursos públicos diretamente, está 

sujeita à fiscalização por diversos órgãos 

governamentais. Para atender a fiscalização, 

é fundamental escriturar e guardar os livros 

e documentos que comprovem a origem e 

aplicação dos recursos, a fim de evitar uma 

autuação fiscal. 

Lucros não são distribuídos, recursos são 

reinvestidos na atividade social, portanto, há 

credibilidade.

“Não basta ser honesto; tem de parecer 

honesto”. Para ter credibilidade junto aos 

doadores, parceiros e a comunidade, é 

preciso ter transparência e comprovação de 

que os recursos foram corretamente 

destinados ao objetivo filantrópico da 

instituição. 

O trabalho voluntário substitui grande parte 

do trabalho remunerado.

É muito raro o voluntário exercer sua 

atividade de forma profissional, ainda que 

sem receber uma remuneração.

O trabalho voluntário sempre ajuda. Nem sempre, o voluntário amador se 

compromete a realizar atividades que não 

consegue cumprir ou que não tem aptidão, 

e, com isso, pode causar sérios problemas à 

instituição, aos associados e 

administradores. 

O colaborador não precisa e nem deve ser 

remunerado a valores de mercado.

No afã de destinar mais recursos ao 

beneficiário final, é comum que as 

instituições privilegiem a estrutura mais 

enxuta e paguem a seus colaboradores 

remuneração inferior àquela praticada no 

mercado privado para a mesma função. 

Também é comum a contratação de pessoas 

jurídicas ou consultores, sem a formalização 

da relação de emprego. Isso significa risco à 

instituição e a seus administradores. 

É possível reter colaboradores de alto nível, 

remunerados abaixo do mercado, porque 

eles “compraram a causa”.

A instituição filantrópica precisa de bons 

talentos, inclusive para ter uma estrutura 

enxuta, e estes devem ser remunerados a 

mercado.

O colaborador não vai ingressar com uma 

reclamação trabalhista, ainda que trabalhe 

aos finais de semana, sem limite de horário, 

pois “veste a camisa” e tem amor à causa.

A instituição filantrópica é uma 

empregadora sujeita à legislação trabalhista 

como qualquer empresa com fins lucrativos, 

e seus colaboradores ingressam sim com 

reclamações trabalhistas, e requerendo 

direitos tais e quais como acontece na 

empresa com fins lucrativos. 
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Parentes não podem trabalhar ou prestar 

serviços remunerados à instituição.

Parentes podem trabalhar ou prestar 

serviços à instituição, desde que sejam 

capacitados para tal, e ser remunerados, 

desde que a valores compatíveis com os 

praticados no mercado, respeitando-se os 

limites da atividade e do benefício fiscal. 

Regras de governança impedem o 

favorecimento desmerecido e mantêm a 

saúde e a credibilidade da instituição. É 

recomendável que o dirigente não vote nas 

decisões que envolvam seu parente, e que 

ele não seja seu subordinado direto.  

Parentes não podem fazer parte de um 

mesmo órgão de administração.

Não há impedimento legal para que 

parentes participem de um mesmo órgão 

de administração, com algumas exceções 

específicas voltadas para incentivos fiscais 

ou contratos com órgãos públicos. O 

importante é que os papeis estejam bem 

definidos e que sejam adequados às 

capacidades.  
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ANEXO I – QUESTÕES TRIBUTÁRIAS ESPECÍFICAS 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Pergunta: De acordo com a jurisprudência predominante, tanto entidades 
com causas imunes quanto com causas isentas tem que observar os 
requisitos art. 14 do CTN, correto? No entanto, embora a homologação 
administrativa não seja um requisito, o Fisco, especialmente para fins de 
ITCMD, exige a homologação administrativa. Há jurisprudência 
especificamente sobre esse ponto? Em caso positivo, qual o 
entendimento majoritário (especialmente considerando os tribunais 

superiores, se houver)? 

Resposta:

Para fruição do direito à imunidade é necessário que as instituições 
cumpram as condições e requisitos previstos no artigo 14 do CTN. No caso 
das isenções, a maioria das leis que as criam repetem os requisitos 
previstos no art. 14 do CTN. 

No caso da lei que cria a isenção do Imposto de Renda e da Contribuição 
Social sobre o Lucro, nº 9.532/97, art. 15, a instituição isenta deve aplicar 
os recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, 
mas não há a exigência de que esses objetivos sejam realizados 
integralmente no Brasil, como é exigido para a imunidade do IRPJ.

Com relação à homologação administrativa, a rigor para a imunidade, não 
seria necessário que as autoridades fiscais reconhecessem previamente o 
seu direito. Isso porque, no caso da imunidade, o fato gerador do tributo 
não chega a ocorrer. Assim, se a instituição provar, ainda que 
judicialmente, que no período sob discussão, cumpria todos os requisitos 
para a imunidade, o crédito tributário eventualmente cobrado deve ser 

extinto.

Porém, as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal reconheceram 
a constitucionalidade de lei ordinária estabelecer obrigações acessórias 
voltadas para a fiscalização do cumprimento da Constituição Federal, do 
CTN e de outras leis complementares que vierem a regulamentar a 
imunidade, tal como se vê na ementa abaixo transcrita: 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, 
§§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 
12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os 
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por 

104



legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. 
Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos 
meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem 
como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente 
conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e 
II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova 
redação dada pela Lei 12.868/2013.
(STF, ADIn 4480, Ministro Relator Gilmar Mendes/DF, DJe 15.05.2020)

TRECHO RELEVANTE:
“Nesse contexto, entendo que o exercício da imunidade deve ter início assim que os requisitos exigidos pela lei 
complementar forem atendidos”.
“Colho, a propósito, da manifestação da Procuradoria-Geral da República que esse dispositivo, ‘ao estabelecer o 
termo inicial para que as entidades possam exercer o direito à imunidade da contribuição para a seguridade social, 
trata de tema relativo aos limites da garantia constitucional, adentrando matéria submetida à reserva de lei 
complementar’ (eDOC. 13, p. 14)”.

Assim, entendemos que é possível à União, Estados e Municípios criem, 
através de leis, procedimentos com esse objetivo. 

Não é cabível, porém, que normas infralegais, como existem em diversos 
Estados e Municípios, estabelecem uma série de requisitos, especialmente 
regulatórios, como condição para o reconhecimento da imunidade. No 
Estado de São Paulo, há várias ações judiciais favoráveis ao contribuinte que 
visam afastar a exigência de apresentação de certificados ou registros como 
condição para reconhecer o direito à imunidade do ITCMD de instituições de 
educação ou assistência social.

Reproduzimos adiante a ementa do julgamento do RE 428.815-AgR/AM, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 24/06/2005, seguindo o que foi 

decidido na ADI 1.802-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e RE 93.770/RJ, 
Rel. Min. Soares Muñoz, 1ª Turma, DJ 03/04/1981: 

I. Imunidade tributária: entidade filantrópica: CF, arts. 146, II e 195, § 7º: delimitação dos âmbitos da matéria 
reservada, no ponto, à intermediação da lei complementar e da lei ordinária (ADI-MC 1802, 27.8.1998, Pertence, DJ 
13.2.2004;RE 93.770, 17.3.81, Soares Muñoz, RTJ 102/304). A Constituição reduz a reserva de lei complementar da 
regra constitucional ao que diga respeito "aos lindes da imunidade", à demarcação do objeto material da vedação 
constitucional de tributar; mas remete à lei ordinária "as normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade 
educacional ou assistencial imune". II. Imunidade tributária: entidade declarada de fins filantrópicos e de utilidade 
pública: Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: exigência de renovação periódica (L. 8.212, de 1991, art. 55). 
Sendo o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mero reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento 
das condições de constituição e funcionamento, que devem ser atendidas para que a entidade receba o benefício 
constitucional, não ofende os arts. 146, II, e 195, § 7º, da Constituição Federal a exigência de emissão e renovação 
periódica prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/91.
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Na ADI 1.802, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 13/02/2004, 
na apreciação da Medida Cautelar ajuizada em face da Lei nº 9.532/97, 
ocasião em que o Supremo estabeleceu distinção entre os limites 
objetivos (materiais) e os requisitos formais (normas reguladoras da 
constituição e funcionamento) da imunidade, restringindo a reserva de lei 
complementar à regulamentação tão somente dos limites objetivos 
(materiais). Transcrevemos a ementa do julgado: 

I. Ação direta de inconstitucionalidade: Confederação Nacional de Saúde: qualificação reconhecida, uma vez 
adaptados os seus estatutos ao molde legal das confederações sindicais; pertinência temática concorrente no caso, 
uma vez que a categoria econômica representada pela autora abrange entidades de fins não lucrativos, pois sua 
característica não é a ausência de atividade econômica, mas o fato de não destinarem os seus resultados positivos à 
distribuição de lucros. 
II. Imunidade tributária (CF, art. 150, VI, c, e 146, II): “instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei”: delimitação dos âmbitos da matéria reservada, no ponto, à intermediação 
da lei complementar e da lei ordinária: análise, a partir daí, dos preceitos impugnados (L. 9.532/97, arts. 12 a 14): 
cautelar parcialmente deferida. 
1. Conforme precedente no STF (RE 93.770, Muñoz, RTJ 102/304) e na linha da melhor doutrina, o que a Constituição 
remete à lei ordinária, no tocante à imunidade tributária considerada, é a fixação de normas sobre a constituição e o 
funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune; não, o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, 
quando susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à lei complementar. 
2. À luz desse critério distintivo, parece ficarem incólumes à eiva da inconstitucionalidade formal argüida os arts. 12 e 
§§ 2º (salvo a alínea f) e 3º, assim como o parágrafo único do art. 13; ao contrário, é densa a plausibilidade da 
alegação de invalidez dos arts. 12, § 2º, f; 13, caput, e 14 e, finalmente, se afigura chapada a inconstitucionalidade não 
só formal mas também material do § 1º do art. 12, da lei questionada. 
3. Reserva à decisão definitiva de controvérsias acerca do conceito da entidade de assistência social, para o fim da 
declaração da imunidade discutida — como as relativas à exigência ou não da gratuidade dos serviços prestados ou 
à compreensão ou não das instituições beneficentes de clientelas restritas e das organizações de previdência 
privada: matérias que, embora não suscitadas pela requerente, dizem com a validade do art. 12, caput, da L. 9.532/97 
e, por isso, devem ser consideradas na decisão definitiva, mas cuja delibação não é necessária à decisão cautelar da 
ação direta. 

É importante notar, porém, que o Superior Tribunal de Justiça já 
consolidou o entendimento de que o efeito do CEBAS é declaratório, não 
sendo constitutivo de direito, como se vê nas transcrições abaixo:

Súmula 612, STJ: “O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, 
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.”

Súmula 352, STJ: “A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) 
não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes.” 

Assim, entendemos que sempre que houver uma obrigação acessória para 
fins de reconhecimento do direito à imunidade, instituída por lei, a 
instituição deve cumpri-la. No entanto, a prova de que, à época dos fatos, 
a instituição cumpria com todos os requisitos da imunidade, podem 
afastar a imposição tributária, em especial se demonstrar que tomou as 
providências cabíveis ao atendimento da obrigação acessória. É comum 
que os órgãos públicos demorem para responder aos pedidos de 
certificados e outros registros, por vezes exigidos.
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Neste sentido, veja-se as ementas abaixo:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE 

FILANTRÓPICA. DECISÃO QUE RECONHECE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EFEITOS EX TUNC À 

DATA EM QUE A ENTIDADE REUNIA OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO. 

PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE NA DEMORA DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. 

ART. 543-C DO CPC. QUESTÃO DECIDIDA PELA SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS 

REPETITIVOS (REsp 1.102.431/RJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O STJ consolidou 

seu entendimento no sentido de que o certificado que reconhece a entidade como 

filantrópica, de utilidade pública, tem efeito ex tunc, por se tratar de ato declaratório, 

consoante orientação consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 115.510/RJ" (AgRg no AREsp 291.799/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 

Segunda Turma, DJe 1º/8/13). 2. A imunidade concedida às entidades reconhecidas como 

filantrópicas retroage à data em que preencheu os pressupostos legais para sua concessão. 

3. A verificação da documentação acostada aos autos na instância ordinária a fim de afirmar 

a data em que a entidade preencheu os requisitos legais para concessão da imunidade 

revela-se inviável por demandar o reexame de prova, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 

4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. 

Min. LUIZ FUX, DJe 1º/2/10, submetido à norma do art. 543-C do CPC, decidiu que "a 

verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica 

indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, 

na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ". 5. Agravo regimental 

não provido

(STJ, AgRg no AREsp nº 4224/GO, Ministro Relator Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe

em 07/04/2014)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA. EFEITOS EX TUNC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte reconheceu 

inúmeras vezes que a decisão que declara a imunidade tributária tem efeitos ex tunc e 

retroage à data em que preencheu os pressupostos legais para sua concessão. Precedentes: 

AgRg no AREsp 738.512/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.9.2015; AgRg no 

AREsp. 4.224/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 8.4.2014. 2. Agravo Interno da 

FAZENDA NACIONAL desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp nº 32.152/PR, Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe, 06.02.2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. 

ITCMD. IMUNIDADE. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS 

SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR 

EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE 

EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS 

ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. 

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 

(STF, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n¬º 1.059.196/RS, Ministro Rel. Luiz Fux, 

Primeira Turma, DJe em 14.11.2017)

TRECHOS RELEVANTES:

“Com efeito, conforme asseverado na decisão ora agravada, as entidades imunes gozam 

da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados a suas finalidades 

essenciais, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a 

constituição de prova do desvio de finalidade, a cargo da administração tributária”. 
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Com relação à isenção, por sua, vez, sendo ela um favor do ente 
tributante, o CTN determina que sua interpretação deve ser literal. Neste 
caso, os requisitos, formais ou materiais, impostos pela legislação que cria 
a hipótese de isenção, são todos constitutivos de direito e, como tal, 
devem ser atendidos. 

Pergunta: 
Dentre os requisitos do Art. 14 do CTN, o inciso II dispõe que os 
recursos das entidades sem fins lucrativos devem ser aplicados 
integralmente no Brasil para manutenção dos objetivos institucionais. 
Assim, se uma entidade sem fins lucrativos pretender fazer 
investimentos no exterior, com o objetivo apenas de obter uma maior 
rentabilidade para verter à causa social no Brasil, esse requisito estaria 
sendo descumprido? A nosso ver, ao mencionar que os recursos 
devam ser aplicados integralmente no país, significa que o CTN está 
buscando assegurar que a “destinação efetiva” dos recursos se dê em 
uma causa social no Brasil, mas se a maior rentabilização desses 
recursos se deu por meio de uma aplicação financeira no exterior por 
exemplo, essa etapa seria somente um “meio” para a finalidade em si, 
que seria a destinação na causa social. Até porque não seria razoável 
uma entidade imune brasileira financiar projetos sociais em outros 
países, porque, se assim fosse, teríamos um esvaziamento do 
propósito dessa regra da imunidade brasileira (consistentes no 
fomento da participação da sociedade em causas públicas brasileiras). 
Há entendimento em jurisprudência administrativa ou judicial sobre 
esse aspecto em específico? 

Resposta:

Com relação ao inciso II do art. 14 do CTN, houve, no passado, discussões 
sobre a legitimidade de as instituições sem fins lucrativos realizarem 
aplicações e investimentos financeiros, sob a argumentação de que não 
estaria aplicando seus recursos na manutenção de sua atividade social.

Essa discussão foi superada. O Ato Declaratório Normativo COSIT 7/93, apesar 
de antigo, entendeu que “os rendimentos oriundos de aplicações financeiras 
efetuadas pelas entidades imunes (...) exclusivamente decorrentes de 
recursos que aguardam destinação específica, não se sujeitam à incidência do 
imposto de renda”. Referido Ato Declaratório esclarece, entretanto, que não 
estão abrangidos pela imunidade os rendimentos de “aplicações efetivadas 
com caráter especulativo, porque desvirtuadas as finalidades essenciais 
daquelas instituições.”
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Como não há parâmetros conceituais para definir aplicações com caráter 
especulativo, o citado Ato Declaratório Normativo determina que a 
verificação deva ser feita caso a caso, em procedimento de fiscalização. 
Referido Ato reconhece, ao final, que a aplicação financeira seria uma 
maneira prudente e responsável de a instituição zelar pela integridade 
e rentabilidade de seu patrimônio. 

No mesmo sentido, em julgamento mais recente (AI 749.009 AGR/SP), a 
Corte Constitucional decidiu que “a imunidade tributária prevista no art. 150, 
VI, ‘c’, da CF, alcança todos os bens das entidades assistenciais de que cuida 
o referido dispositivo constitucional, além de suas aplicações financeiras”.

Ponto relevante a se avaliar é se a aplicação financeira de grande parte 
do patrimônio da instituição como fonte geradora de receita para o 
desenvolvimento da atividade social, como é o caso de endowments ou 
fundos patrimoniais, pode ser considerada descumprimento à obrigação 
de aplicação integral de recursos na manutenção e desenvolvimento dos 
objetivos sociais.

A Lei 13.019/2014, apesar de não tratar de normas tributárias, cuida das 
instituições sem fins lucrativos que podem se tornar parceiras do Estado 
e complementar o cumprimento de seus deveres para com o cidadão 
brasileiro, explicitando que a aplicação dos resultados no objeto social 
pode se dar de “forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva”.

Isso quer dizer, mais uma vez, que se a receita de aplicação financeira for 
destinada ao cumprimento do objetivo social, não há descumprimento da 
legislação tributária.

Com relação a imunidade é preciso ponderar que a Constituição Federal 
exime do ônus tributário as instituições privadas sem fins lucrativos que 

realizam a função do próprio Estado, que tem obrigação de oferecer 
educação e assistência social a pessoas residentes no Brasil, 
e não no exterior. 

Isso não significa que as instituições de educação e assistência social não 
possam fazer remessa de recursos ao exterior. A remessa é permitida 
desde que para o pagamento de despesas necessárias ao cumprimento 
do objetivo social da instituição, exercido no Brasil. 

Com relação à realização de investimentos no exterior, como um dos 
investimentos escolhidos pela instituição para proteger e rentabilizar seu 
patrimônio, seja um fundo de reserva ou um fundo patrimonial, a rigor não 
haveria qualquer descumprimento do art. 14, II do CTN. Isso porque, tal 
norma, como visto, não visa evitar a evasão de divisas, vista tão somente 
exonerar as instituições que exercem a função do Estado da carga 
tributária. 
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Assim, se os assessores financeiros da instituição recomendarem que 
a instituição realize investimentos financeiros no exterior, para fins de 
proteção e rentabilidade do patrimônio que não será utilizado no curto 
prazo na atividade social da instituição, não há o que se falar em 
descumprimento aos requisitos previstos no art. 14, II, do CTN, desde que 
os rendimentos retornem ao país para utilização nas finalidades essenciais 
da instituição de educação ou assistência social.

Trazemos, a seguir, algumas decisões sobre o assunto, com nossos 
comentários na sequência.

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 144, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

EMENTA: ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CURSOS OFERECIDOS 

NO EXTERIOR.

Os gastos no exterior com cursos oferecidos a funcionários por associação civil sem 

fins lucrativos não inviabilizam, por si sós, a fruição da isenção de IRPJ prevista no §

1º do art. 15 da Lei nº 9.532, 

de 1997. A manutenção da isenção, todavia, fica condicionada à 

aplicação/transmissão do conhecimento adquirido no exterior em território 

nacional, de modo a evidenciar que os recursos despendidos em terras alienígenas 

foram aplicados, no País, na manutenção dos objetivos institucionais da entidade 

isenta. 

Dispositivos Legais: CTN, art. 14, II, Lei nº 9.532, de 1997, arts. 12, §§ 2º, "b" e 3º e 15, 

§§ 1º e 3º.

Embora o caso trate de gastos decorrentes de cursos oferecidos no exterior, 
a associação isenta também enfrenta análise dos requisitos previstos no 
Código Tributário Nacional, entre eles a aplicação dos recursos na 
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, manifestando 
que para fruição da isenção, deverá evidenciar que os recursos despendidos 
em terras alienígenas foram aplicados, no País, na manutenção dos objetivos 
institucionais. 

SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF07 Nº 79, DE 31 DE JULHO DE 2013 

EMENTA: ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS ISENTAS. APLICAÇÃO DE 

RECURSOS. REMESSA DE RECURSOS PARA O EXTERIOR. BENEFÍCIO FISCAL 

ASSEGURADO. Pelo fato de a legislação tributária não estabelecer, como requisito 

para o gozo da respectiva isenção, a obrigatoriedade de as associações civis sem 

fins lucrativos aplicarem seus recursos no País, elas permanecem isentas de 

tributação mesmo que remetam recursos para residentes ou domiciliados 

no exterior. 
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SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 178/21: (...) Já em relação ao tratamento dos 

tributos federais previsto no art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997 e no art. 13, IV e art. 14, 

X da Medida Provisória 2.158, de 2001, não se observa vedação específica na 

legislação quanto à manutenção de parte do principal do fundo patrimonial gerido 

exclusivamente pela entidade prevista no inciso II, do art. 2º, 

da Lei nº 13.800, de 2019 em ativos no exterior.

É interessante notar que a Receita Federal, nas duas soluções de consulta 
acima entendeu que a isenção não impede que a instituição aplique seus 
recursos no exterior, seja na atividade fim seja como investimento 
financeiro, atividade meio para gerar recursos para sustentar a atividade 
fim. Podemos presumir que, na interpretação da Receita Federal, o 
investimento financeiro feito no exterior, ainda que para fins de 
preservação e rentabilidade do patrimônio, poderia implicar em 
descumprimento do art. 14, II do CTN. A nosso ver essa interpretação está 
equivocada, pelas razões anteriormente indicadas.

Tribunal de Justiça do Paraná - TJ-PR - (PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO) 

Recursos - Apelação: Processo 0005762-36.2018.8.16.0069 (Acordão)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. ENTIDADE EDUCACIONAL, 

ASSISTENCIAL, BENEFICENTE E CULTURAL, SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, VI, C, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE 

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE PASSADO PELO PODER PÚBLICO. 

POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA DA ENTIDADE POR OUTROS MEIOS. 

REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. PREVISÃO ESTATUTÁRIA AUTORIZANDO A 

APLICAÇÃO DE RECURSOS DA INSTITUIÇÃO NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO 

DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NO SENTIDO 

DE SEREM APLICADOS INTEGRALMENTE, NO PAÍS, OS SEUS RECURSOS NA 

MANUTENÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO 

PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0005762-36.2018.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: 

Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 01.07.2020) (TJ-PR - APL: 

00057623620188160069 PR 0005762-36.2018.8.16.0069 (Acórdão), Relator: 

Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020).

Neste caso, foi negado o provimento ao recurso de apelação, a apelante 
associação sem fins lucrativos, em seu estatuto social prevê que não há 
distribuição de lucro. Ocorre que, a associação em seu Estatuto Social veio 
por autorizar a aplicação dos seus recursos no estrangeiro, descumprindo 
expressamente ao requisito exigido no art. 14 CTN, (inciso II - a aplicação 
integral, dentro do país, dos seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos) para fim de gozo de imunidade e isenção tributária.  
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Pergunta: 
Se houver risco em a entidade sem fins lucrativos ter a aplicação direta 
no exterior, a aplicação por meio de um fundo de investimento 
no Brasil (que tenha em sua carteira ativos no exterior) 
seria uma alternativa? 

Resposta:
Entendemos que na alternativa descrita, a instituição possui ativos apenas no 
Brasil, qual seja, as quotas do fundo de investimento. Neste caso, caberá ao 
gestor dos ativos do fundo de investimento, sob sua inteira responsabilidade, 
determinar se haverá a aquisição de ativos no exterior. Não vislumbramos, 
nesta alternativa, qualquer infração ao art. 14, II do CTN. 

Pergunta: 
Com relação à regra de ITCMD do Estado de SP (assim como há nas leis 
de alguns outros Estados), o parágrafo único do art. 7º da Lei SP 
10.705/00 estabelece que na doação, se o donatário não residir nem 
for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador. Assim, se, por 
exemplo, um doador do Estado de SP fizer doação a uma entidade 
imune no Estado da BA, este doador deveria solicitar certificações 
(como Cebas, p.ex.) ou alguma declaração da entidade sobre sua 
imunidade, para afastar qualquer pretensão do Estado de SP em exigir 
dele (doador) o ITCMD sobre essa doação, dado que a entidade 
donatária estaria em outro Estado? Em sendo necessário obter essas 
certificações, no caso de entidades de ramos que não seja assistência 
social, quais outras certificações ou documentos poderiam dar esses 
confortos a doadores que querem fazer doações a entidades de 
diferentes Estados? 

Resposta:
A rigor, as doações efetuadas a instituições de educação e assistência social, 
de qualquer Estado, não estariam sujeitas ao ITCMD.

No Estado de São Paulo, o direito à imunidade está reconhecido no Decreto nº 
46.665/2002:

O imposto não incide na transmissão de bens ou direitos ao patrimônio (Constituição Federal, art. 150, VI, e §§ 2º ao 4º; 
Código Tributário Nacional, arts. 9º, IV e 14, I, na redação da Lei Complementar nº 104/2001):

I - da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios;
II - de autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;  
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III - de templos de qualquer culto;
IV - dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. (Grifos nossos)

No entanto, no caso de doações feitas por doador residente em São Paulo a 

instituição com sede em outro Estado, a legislação do Estado de São Paulo 

determina que o contribuinte passa a ser o doador. Assim, é possível que as 

autoridades fazendárias entendam que tal doação estaria sujeita ao ITCMD.

Porém, como a imunidade é uma garantia constitucional, cuja interpretação deve 

ser ampliativa, entendemos que a imunidade alcança as doações feitas para 

instituições imunes, ainda que com sede em outros Estados. Nestes casos, o mais 

recomendável seria que a instituição solicitasse a declaração de imunidade do 

ITCMD perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos das 

normas estaduais que disciplinam esse pedido.

Tais normas solicitam que a instituição apresente o CEBAS, a OSCIP, ou duas 

modalidades de inscrição perante órgãos públicos do Estado de São Paulo. Os dois 

primeiros são certificados federais e podem ser obtidos por instituições que não 

tenham sede em São Paulo. Assim, o doador de São Paulo poderia solicitar, 

preventivamente, a apresentação da declaração de imunidade, expedida pela 

Secretaria da Fazenda de SP ou, alternativamente, seu protocolo e/ou o CEBAS ou 

a OSCIP.

Outra possibilidade é solicitar à instituição (i) seu credenciamento perante o 

Ministério da Educação ou as respectivas secretarias estaduais ou municipais, no 

caso de instituições de educação; ou (ii) seu credenciamento perante o Ministério 

da Saúde ou as autoridades de saúde estaduais ou municipais, no caso de 

instituições de saúde; ou (iii) sua inscrição no Conselho Municipal e/ou Estadual de 

Assistência Social.

Pergunta: 
É possível integralizar ativos financeiros a valor de custo (e, portanto, 
sem recolhimento do IR), com base no art. 23 da Lei 9.249, em uma 
entidade sem fins lucrativos?  

Resposta:
Com relação ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) do instituidor, 
deve-se atentar à conferência de bens e direitos na formação dos fundos de 
associação, tal como acontece em caso de conferência de bem ou direito para 
a formação de capital de pessoa jurídica com fins lucrativos.

A legislação que rege o IRPF encerra duas alternativas possíveis para a 
conferência de bens e direitos em integralização de capital, quais sejam 
o valor de custo ou de declaração, e o valor de mercado (art. 23 da Lei 
9.249/95): 
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“Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, 
bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. 
§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar 
nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não 
se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do 
Decreto-lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983. 
§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será 
tributável como ganho de capital”. 

Tal dispositivo é expressamente aplicável à entrega de bens para a formação 
de patrimônio das instituições isentas, nos termos do art. 16 da Lei 9.532/97. 

Entendemos que tal dispositivo se aplica tanto à formação de patrimônio de 
instituições isentas quanto de instituições imunes. O eventual ganho de capital 
que a instituição sem fins lucrativos auferir, pela venda do bem entregue, não 
será tributável pela instituição sem fins lucrativos, seja ela imune ou isenta do 
IRPJ, nos termos dos artigos 12 e 15 da Lei 9.532. Referida lei trouxe 
disposições específicas às instituições isentas pois apenas elas podem 
devolver patrimônio a seus associados, no caso de sua dissolução. Neste caso, 
a legislação determina que será tributável a diferença entre o valor aportado 
ao patrimônio da instituição isenta e o valor devolvido à pessoa que fez o 
aporte. 

Pergunta: 
Saberia informar se o processo de renovação do Cebas e outros 
certificados são “automáticos”? Caso conste status de que houve seu 
“vencimento” ou “indeferimento”, significa que a entidade perdeu de 
imediato a sua imunidade tributária ou, na prática, há algum prazo até 

que seja emitida a renovação da certificação? 

Resposta:
De acordo com a legislação atual do CEBAS, ele possui validade de 3 (três) 
anos a contar da data da publicação do ato que deferiu a sua concessão, 
publicado no Diário Oficial da União (DOU). E, ainda, a imunidade das 
contribuições sociais é automática para as instituições portadoras do CEBAS, 
durante sua vigência. O Ministério competente tem a obrigação de informar 
sobre o deferimento do CEBAS à Receita Federal do Brasil.  
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Para renovação, os §§ 1º e 3º do art. 37 da Lei Complementar 187/2021, 
preveem que o requerimento de renovação da certificação deverá ser 
protocolado no decorrer dos 360 dias que antecedem o termo final de sua 
validade e, se protocolado nesse prazo, sua validade se estende até a 
decisão final do pedido de renovação.

No caso de indeferimento, cabe recurso administrativo e, posteriormente, 
judicial. No entanto, se a decisão final, na via administrativa, ou se a 
instituição não apresentar sua renovação dentro do prazo previsto, ela 
perderá seu direito automático à imunidade.

No entanto, como mencionado na primeira pergunta, o CEBAS, assim como 
outras certificações ou obrigações acessórias relacionadas à imunidade, 
têm caráter declaratório e não constitutivo de direito. Se a instituição 
provar que atendia às condições materiais para a imunidade e para sua 
certificação, a imunidade deve ser reconhecida, ainda que necessite de 
medida judicial para garantir tal direito. 

115



116


