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RESUMO 

 

 

No presente trabalho serão analisadas as características tributárias de doações 

realizadas por empresas a entidades do Terceiro Setor, ocorridas no âmbito de um mesmo 

grupo econômico. Serão avaliados os benefícios fiscais atinentes aos tributos incidentes e 

aplicáveis a tais movimentações, a forma como as autoridades fiscais tratam estas operações, 

bem como o posicionamento dos Tribunais administrativos e judiciais acerca deste tema. Do 

ponto de vista metodológico, trata-se de um trabalho exploratório de práticas jurídicas. Serão 

feitas análises conceituais das benesses tributárias e os requisitos previstos na legislação que 

devem ser cumpridos para sua fruição. Partindo do resultado deste estudo, serão propostas 

estruturas que propiciem a grupos econômicos com entidades do Terceiro Setor no Brasil, 

ainda que as fontes dos recursos advenham de empresas localizadas no exterior, eficiência 

tributária e mitigação de riscos. 

 

 

Palavras-chave: “Terceiro Setor”; “grupo econômico”; “benefício fiscal”; “isenção”; 

“imunidade”. 
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ABSTRACT 

 

 

In this study, it will be analyzed the tax features of the donations made by companies 

to Third Sector entities, in the context of the same economic group. It will be evaluated the 

tax benefits related to the taxes due on these financial transactions, the view of the tax 

authorities, as well the decisions issued by administrative and judicial courts regarding this 

matter. From the methodological standpoint, this is an exploratory study of the legal practice. 

The tax benefits and the legal requirements that must be fulfilled to its fruition will be 

conceptually analyzed. From the result of this study, it will be proposed structures that 

provide to economic groups with third sector entities in Brazil, even if the financial resources 

came from international companies, tax efficiency and risk mitigation. 

 

 

Keywords: "Third Sector"; "Economic group"; "Tax benefit"; "Tax exemption"; "Tax 

immunity". 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Como trataremos neste trabalho de características da tributação do Terceiro Setor, é 

importante discorrermos inicialmente sobre alguns elementos conceituais relativos a ele. 

O Professor Mário Aquino Alves, da Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo, explica em sua tese de doutorado sobre o Terceiro 

Setor que, segundo ideias clássicas de economia, a sociedade pode ser dividida em setores, 

considerando as respectivas finalidades econômicas de seus agentes, podendo estes ser de 

natureza pública ou privada.
1
 

Neste sentido, o Primeiro Setor seria aquele que abarcaria os agentes privados 

atuando com finalidade privada, representando, portanto, o “Mercado”. Os agentes públicos 

atuando com finalidade pública, por sua vez, compreenderiam o “Estado”. Já o Terceiro Setor 

seria composto por agentes privados atuando com finalidade pública. 

Nesta linha, o Professor da FGV-SP ensina, com base nas lições do Professor 

norteamericano Lester Salamon e do Professor alemão Helmut Anheier, que as entidades do 

Terceiro Setor teriam, em maior ou menor grau, cinco elementos em comum, a saber: (i) 

formalização, relacionada a algum tipo de registro constitutivo ou característica que justifique 

a existência formal, (ii) natureza privada, considerando a separação das entidades em relação 

ao Poder Público, (iii) não distribuição de lucros, o que não implica dizer que as entidades não 

poderão gerar excedente de receitas, mas apenas que, em sua ocorrência, ele deverá ser 

revertido ao objetivo social, (iv) autogestão, na medida em que possuem capacidade de 

controlar e gerir suas atividades e (v) participação voluntária, que pode ocorrer em diferentes 

níveis das instituições, como nas atividades do objeto social, na gestão ou na direção.
2
 

Tendo em vista estes elementos, as entidades do Terceiro Setor podem direcionar 

suas ações a diferentes atividades, como, por exemplo, a assistência social, incluindo o auxílio 

às classes menos favorecidas e que necessitam de moradia, alimentação, apoio psicológico, 

tratamento contra as drogas e auxílio a deficientes físicos e mentais. Há, também, entidades 

que concentram seus esforços no apoio médico e hospitalar, bem como as que atuam no ramo 

educacional. 

                                                 
1
 ALVES, Mário Aquino. Terceiro Setor: o dialogismo polêmico. São Paulo: EAESP/FGV, 2002 (Tese de 

Doutoramento apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de Concentração: Organizações, 

Recursos Humanos e Planejamento). 
2
 SALAMON, Lester e ANHEIER, Helmut. Social origins of civil society: explaining the nonprofit sector cross-

nationally. Voluntas, v.3, n. 2, 1992. 
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Estes itens compreendem os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 

1988 em seu art. 6º,
3
 além de estarem relacionados com o necessário para a garantia do direito 

à dignidade da pessoa humana que, inclusive, é um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil, também nos termos da CF/1988, em seu art. 1º, inciso III.
4
 

Novamente pelos elementos caracterizadores das entidades do Terceiro Setor, 

notamos que tais ações podem ser, mas não o são necessariamente, realizadas em favor de 

pessoas que não possuem condições de efetuar quaisquer pagamentos, ainda que parciais, para 

custear os serviços prestados e bens fornecidos pelas entidades. 

Isto, outrossim, está ligado à forma de financiamento de muitas destas instituições. É 

neste contexto que surge a importância das doações que elas recebem para permanecerem 

ativas. Muitas destas entidades são mantidas majoritariamente por doações recebidas de 

particulares, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Outras, a depender de seu objeto, 

podem cobrar pelos bens ou serviços oferecidos, sem olvidar que, como um requisito para a 

manutenção da condição de ausência de finalidade lucrativa, os valores eventualmente 

excedentes ao custo de fornecimento devem ser integralmente redirecionados às suas 

atividades, ou seja, sem distribuição aos seus fundadores, gestores ou administradores. 

O Estado, por sua vez, também pode auxiliar através da entrega direta de recursos, 

como alimentos para uma entidade que atua na guarda de crianças enquanto os pais trabalham 

durante o dia (“creches”), ou até mesmo dinheiro. Pode, outrossim, agir para atingir efeito 

financeiro semelhante através da desoneração de tributos sobre os recursos recebidos por estas 

entidades. 

Cabe averiguar, neste ponto, as razões e justificativas para que o Terceiro Setor 

receba este tratamento diferenciado pelo Estado. Citaremos as duas principais teorias sobre 

estes fundamentos que, desenvolvidas por estudiosos e profissionais estrangeiros, indicam que 

a tributação deste setor é tema debatido internacionalmente com elementos comuns em muitos 

países. 

Pois bem. A primeira, do economista norteamericano Burton Weisbrod, reconhecido 

por seus trabalhos voltados a organizações sem finalidade lucrativa, é chamada de “teoria dos 

bens públicos” e assevera, em resumo, que o Estado não tem, na prática, condições de prover 

                                                 
3
 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” 
4
 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:” (...) 

“III - a dignidade da pessoa humana;” (...) 
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bens públicos de forma igualitária para todos os cidadãos. Apenas os chamados “eleitores 

médios” teriam suas pretensões alcançadas e, os demais, restariam insatisfeitos.
5
 

É neste contexto que nascem as entidades sem finalidade lucrativa, cuja atuação 

serviria justamente para atingir estas insatisfações decorrentes da falha de atuação estatal. 

Este, na visão do autor, seria o principal motivo justificador da concessão de benefícios a 

estas instituições, inclusive na esfera tributária. 

A segunda, denominada de “teoria da falha do contrato”, foi concebida pelo jurista 

norteamericano Henry Hansmann, Professor de Direito da Universidade de Yale, e explica 

que os cidadãos estão sujeitos a situações indesejadas ocorridas no âmbito de contratações 

entre particulares. Segundo o autor, as empresas, por sua finalidade lucrativa, poderiam 

buscar vantagens sobre consumidores menos esclarecidos e estes poderiam ser prejudicados, 

por exemplo, pela aquisição de bens, inclusive os de necessidade básica e primária, de baixa 

qualidade em decorrência de sua falta de informação e conhecimento.
6
 

Em casos como estes, seria propícia a criação de entidades sem finalidades lucrativas 

para fornecer bens e serviços de qualidade aceitável à população. Dado o caráter assistencial 

da entidade, o intuito de obtenção de vantagem sobre a população não estaria presente. Isto, 

também, justificaria a atribuição de tratamento diferenciado às entidades do Terceiro Setor, 

sobretudo para que elas possam sobreviver com poucos recursos. 

Esta particularidade de tratamento pelo Estado pode compreender a tributação sobre 

a atuação e o financiamento das entidades. A este respeito, podemos citar a incidência no 

Brasil, como exemplo de outros tributos que também serão avaliados neste trabalho, do 

Imposto Sobre Transmissões “Causa Mortis” e Doação (ITCMD), que, como o próprio nome 

indica, alcança as operações em voga. 

Ao invés de tributar tais operações, o Estado opta por desonerá-las através de 

benefícios específicos, como a imunidade e a isenção, permitindo que as verbas auferidas 

permaneçam com as entidades do Terceiro Setor e sejam utilizadas na persecução de seus 

objetivos sociais.  

Outra forma de beneficiar a atuação destas entidades e que pode ser veiculada pelo 

Estado é a permissão para que o doador, pessoa física ou jurídica, deduza o valor doado na 

apuração de tributos que recaiam sobre suas remunerações, receitas ou lucros. 

                                                 
5
 Toward a Theory of the Voluntary Nonprofit Sector in a Three‑Sector Economy, in The economics of nonprofit 

institutions: studies in structure and policy, New York, Oxford University Press, 1986. p. 21-44. 
6
 The Role of Nonprofit Enterprise, in The Yale Law Journal, Yale, v. 89, n. 5, 1980. p. 835-901. 
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Entendidas as razões que amparam o “status” diferenciado das entidades do Terceiro 

Setor, cabe mencionar outro ponto relevante atinente à sua situação e que está relacionado à 

sua constituição. Com efeito, as organizações sem finalidade lucrativa podem ser criadas por 

pessoas totalmente desvinculadas de atuação no setor lucrativo ou, também, nele atuantes. 

Nesta segunda hipótese, nota-se que conglomerados empresariais podem, como de fato têm 

feito, criar entidades para exercer atividades assistenciais e distantes da finalidade lucrativa. 

Esta tem sido uma tendência nos últimos tempos e, neste sentido, indicamos como 

exemplos atuais as entidades criadas pelas seguintes grandes empresas: Telefônica Brasil 

(Fundação Telefônica)
7
, Walmart Brasil (Instituto Walmart)

8
, C&A (Instituto C&A)

9
 e Natura 

(Instituto Natura)
10

. 

Percebe-se nestes casos que todas as entidades trazem em seus nomes a menção às 

empresas que as conceberam. Isto denota a intenção de que as atividades exercidas por estas 

instituições sejam ligadas ao grupo empresarial, ou seja, que estas pessoas jurídicas sejam 

vistas como um braço de sustentabilidade e de responsabilidade social no contexto em que as 

empresas atuam. 

Como é possível notar na descrição da forma de manutenção destas entidades, o que, 

inclusive, pode ser verificado em seus “sites” institucionais, as empresas criadoras possuem 

um papel relevante no financiamento de suas entidades, o que não impede, por outro lado, que 

haja recebimento de verbas de terceiros. 

Estas entidades, como também pode ser verificado, podem agir em sintonia com a 

esfera de atuação das empresas a que estão vinculadas. No caso da citada Fundação 

Telefônica, é possível verificar em seu “site” que um dos objetivos da entidade é promover a 

integração social através do uso de tecnologia e da difusão do conhecimento por meio da 

telecomunicação, ou seja, exatamente o ramo de atividade da Telefônica Brasil.
11

 

Surgem, assim, algumas questões a respeito da situação destas entidades, justamente 

pelo envolvimento das empresas mantenedoras. Elas estão relacionadas à possibilidade de que 

isto retire o caráter diferenciado que justifica o favorecimento concedido ao Terceiro Setor e, 

                                                 
7
 <http://fundacaotelefonica.org.br/>. Acesso em: 3 de julho de 2017. 

8
 <https://www.walmartbrasil.com.br/responsabilidade-corporativa/instituto-walmart/sobre-o-instituto-

walmart/>. Acesso em: 3 de jul. de 2017. 
9
 <http://www.institutocea.org.br/>. Acesso em: 3 de julho de 2017. 

10
 <http://www.institutonatura.org.br/>. Acesso em: 3 de julho de 2017. 

11
 “Sobre nós: A tecnologia e o conhecimento são instrumentos para a transformação. Mais do que isso: são 

pontes para o desenvolvimento pessoal e social. Usamos de estratégias digitais com o objetivo de compartilhar 

informações, conectar e estimular o diálogo para atuar, mobilizar e inspirar.”. Disponível em 

<http://fundacaotelefonica.org.br/a-fundacao/>. Acesso em: 3 de julho de 2017. 

http://fundacaotelefonica.org.br/
https://www.walmartbrasil.com.br/responsabilidade-corporativa/instituto-walmart/sobre-o-instituto-walmart/
https://www.walmartbrasil.com.br/responsabilidade-corporativa/instituto-walmart/sobre-o-instituto-walmart/
http://www.institutocea.org.br/
http://www.institutonatura.org.br/
http://fundacaotelefonica.org.br/a-fundacao/
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especificamente na seara tributária, se este fato deve ter implicação sobre se os benefícios 

fiscais poderiam ser fruídos da mesma forma que as demais entidades. 

Isto porque a criação de uma instituição no seio de um grupo econômico pode 

facilitar o controle das ações que ela realiza e o direcionamento das atividades à esfera do 

ramo de atuação da corporação. 

Adicionalmente, quanto à forma de financiamento, há uma particularidade em 

comparação com as instituições que possuem dificuldade de se manter exclusivamente pela 

remuneração de suas atividades. Com efeito, nas entidades originadas em grandes grupos cujo 

negócio seja viável financeiramente, é possível que a entidade consiga com maior facilidade, 

recebendo apenas recursos advindos deste conglomerado, desempenhar bem seus projetos, 

cabendo avaliar o impacto disto em seu caráter de entidade de Terceiro Setor e os reflexos na 

seara tributária. 

Outrossim, o tamanho e a complexidade da estruturação destas organizações 

empresariais podem permitir, também, que os recursos sejam destinados à entidade do 

Terceiro Setor por diferentes formas, sendo oportuno analisar quais delas caracterizariam, de 

fato, doação a ensejar a incidência do ITCMD e eventualmente de outros tributos. 

Em suma, o objetivo do presente trabalho é avaliar as especificidades das doações às 

entidades do Terceiro Setor no Brasil no contexto de grupos empresariais, averiguando se, no 

tocante aos benefícios tributários almejados, estas operações podem ser questionadas pelas 

autoridades fiscais e se há alternativas que permitiriam reduzir riscos. 

Neste sentido, o trabalho será dividido em quatro etapas, a saber: (i) apreensão da 

realidade e contextualização fática, (ii) apresentação da metodologia empregada, (iii) 

discussão das práticas constatadas, (iv) análise e avaliação crítica da prática descrita e 

qualificada juridicamente e (v) proposições. Tais etapas estarão presentes nos diversos 

capítulos que compõem a obra, brevemente descritos a seguir. 

Na introdução, buscou-se abordar a contextualização fática da tributação do Terceiro 

Setor, especificamente quanto às doações efetuadas por empresas instituidoras às entidades. 

Este setor foi, também, explicado conceitualmente, além da abrangência das atividades 

exercidas por estas entidades e os papéis desempenhados por elas na sociedade. 

No primeiro capítulo será exposta a metodologia empregada na elaboração do 

trabalho, passando-se pelo formato eleito e pela explicação das características das partes que o 

compõem.  

Em seguida, no segundo capítulo, serão discutidas as práticas relacionadas à 

aplicação dos benefícios fiscais no âmbito do Terceiro Setor, com foco nas doações no 
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contexto dos grupos empresariais e na forma como assunto vem sendo tratado pelas 

autoridades fiscais, pelos colegiados administrativos e pelos tribunais judiciais, sobretudo as 

cortes superiores (STF e STJ). 

Nesta fase, serão abordadas as características das desonerações e as normas 

relevantes para o presente estudo, as imunidades e as isenções que atingem as doações e, 

principalmente, as condições que devem ser observadas para a fruição pelas entidades do 

Terceiro Setor.  

Considerando a importância do Imposto de Transmissão “Causa Mortis” e Doação 

(ITCMD) e sua competência de instituição e cobrança conferida pela Constituição Federal aos 

Estados e ao Distrito Federal, o trabalho se aterá às especificidades da legislação do Estado de 

São Paulo, local de atuação profissional do autor. 

As benesses que privilegiam indiretamente as instituições também serão avaliadas, 

ou seja, as possibilidades de dedução das quantias doadas na apuração do Imposto de Renda 

da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e como 

elas afetam a apuração dos tributos devidos (dedução na base de cálculo ou desconto do 

próprio tributo devido), bem como as peculiaridades, condições e diferenças existentes entre 

as diversas áreas de atuação das instituições. 

O terceiro capítulo, por sua vez, cuidará das críticas às práticas dos grupos 

empresariais com entidades do Terceiro Setor. Esta análise servirá para aferir como os grupos 

empresarias estão se portando frente às alternativas passíveis de utilização com base na 

legislação vigente. 

O quarto capítulo conterá, tomando por base tudo o que foi visto nos tópicos 

anteriores, as propostas de estruturas que permitam às entidades do Terceiro Setor fruir os 

benefícios garantidos pela Constituição e pela legislação infraconstitucional quando os 

requisitos forem preenchidos e, considerando a postura das autoridades fiscais frente ao tema, 

as estratégias que podem ser seguidas para que o direito seja reconhecido espontaneamente ou 

de forma forçada pelo Judiciário. 

Quando as condições para a fruição dos benefícios não estiverem integralmente 

presentes, serão discutidas as possibilidades de estruturação que permitam igualmente a 

desoneração e evitem riscos de questionamentos, considerando as normas vigentes, os limites 

de isenção, o fluxo financeiro e a utilidade de utilização de estabelecimentos localizados fora 

do país, além da adequação de modelos alternativos quando os aportes de recursos forem 

realizados com regularidade periódica, em quantias constantes, pelas mesmas empresas do 

grupo econômico. 
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CAPÍTULO 1. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Do ponto de vista metodológico, o presente trabalho, apresentado como requisito à 

conclusão do curso de mestrado profissional em Direito, classifica-se como um “trabalho 

exploratório de práticas jurídicas”. 

Explica o Professor Mario Engler Pinto Junior, Coordenador do Mestrado 

Profissional da FGV Direito SP, que: 12 

“a pesquisa profissional pode assumir caráter exploratório e adotar como objeto a reflexão 

sobre práticas jurídicas. A prática a ser pesquisada deve ser preferencialmente do 

conhecimento prévio do pesquisador, pois isso facilita a coleta de dados e a identificação das 

questões-chave.” 

Quanto ao referido conhecimento prévio, é importante asseverar que o tema deste 

estudo tem sido objeto da prática profissional do autor, atuante na área jurídica tributária há 

mais de treze anos, dos quais aproximadamente nove foram dedicados à advocacia em 

escritórios do Estado de São Paulo. Nestes, houve oportunidade de trabalho em casos “pro 

bono” a favor de entidades do Terceiro Setor em demandas de consultoria e de contencioso 

tributário judicial e administrativo envolvendo precipuamente a aplicação de benefícios 

fiscais. 

Passado este período, o autor ingressou no ramo da advocacia corporativa compondo 

o Departamento Jurídico Tributário de uma empresa do setor de telecomunicações, prestadora 

de serviços e fornecedora de bens tecnológicos em diversos países, especificamente na divisão 

de consultoria e de planejamento tributário. 

Em aproximadamente três anos no exercício desta função, foi possível avaliar 

questões da entidade assistencial criada por esta empresa, cujas características próprias e de 

sua relação com sua instituidora permitiram vislumbrar a complexidade da tributação das 

operações envolvendo grupos empresariais, bem como a relevância do tema e a sua 

adequação a uma pesquisa mais aprofundada. 

Atualmente, no Departamento Jurídico Tributário de uma empresa multinacional do 

setor de energia, foi mantido o contato com a temática da tributação do Terceiro Setor, pois 

esta companhia também possui uma entidade assistencial criada e mantida por ela. Este 

segundo contato permitiu notar que algumas características são assaz comuns em estruturas 

envolvendo grupos empresariais, sobretudo as possibilidades de financiamento e transferência 

de recursos entre pessoas jurídicas relacionadas. 

                                                 
12

 Pesquisa Jurídica no Mestrado Profissional (em elaboração). 
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No sentido da utilidade deste conhecimento para o presente trabalho, também 

escreve Engler que:13    

“A prática jurídica contemporânea, contudo, não se limita a aferir a licitude ou a ilicitude de 

comportamentos. Ela também envolve questões sobre como algo pode ser feito, quais as 

alternativas disponíveis, quais os limites e possibilidades, quais os riscos e como podem ser 

mitigados, qual a melhor prática”. 

Esta experiência profissional adquirida deve ser utilizada, na pesquisa jurídica 

profissional, para permitir a elaboração de um trabalho qualificado de caráter aplicado. 

Explica Engler sobre isto que, “para ter caráter aplicado, a pesquisa que parte do referencial 

normativo precisa necessariamente chegar à ação concreta, com o propósito de qualificá-la 

juridicamente e formular recomendações de alcance prático aos profissionais do direito”. 

Também indica que “a pesquisa empírica que combina descrição, crítica propositiva e 

sugestões de conduta passa a ter caráter aplicado.”14  

Quanto à descrição, passamos por ela na parte introdutória que contempla a 

contextualização fática do tema e, sobre a crítica propositiva, todo o arcabouço jurídico que 

disciplina a tributação do Terceiro Setor na parte que interessa ao presente estudo (doações) 

será tratado conjuntamente com a forma como os operadores, sobretudos os órgãos julgadores 

administrativos e judiciais, portam-se em relação a esta matéria. 

E quanto a este ponto específico, é importante ressaltar que a avaliação da 

jurisprudência aplicável ao assunto pode conduzir à constatação de que determinada prática 

ainda não foi alvo de averiguações incisivas por parte das autoridades administrativas ou que 

os contribuintes não estão questionando autuações, quando elas são efetivamente lavradas, o 

que influenciará diretamente a conclusão do trabalho.15 

A pesquisa aplicada também demanda que o trabalho culmine na sugestão de 

condutas, o que também será feito. Este tópico, segundo o modelo ideal proposto, pode conter 

tanto prescrições “de lege ferenda”, relativas a recomendações de alterações da legislação 

correlata então vigente, ou “de lege lata”, que, partindo das regras postas, busquem sua 

melhor aplicação com vistas à eficiência e à mitigação de riscos, no caso de temas tributários. 

                                                 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Neste sentido, Engler assevera no artigo citado que “As decisões administrativas e judiciais em matéria 

tributária cobrem um espectro maior da realidade concreta, até porque a opção pela via litigiosa acaba 

predominando em face da dificuldade de utilização de mecanismos privados de solução de disputas com o poder 

público. No entanto, essa jurisprudência também não é capaz de revelar o conjunto da prática tributária, 

porquanto existem operações e estratégias de gestão que não passaram pelo escrutínio da fiscalização ou, quando 

fiscalizadas, não ensejam autuação. Há ainda a possibilidade de contribuinte autuado não impugnar exigência 

fiscal, preferindo simplesmente satisfazê-la mediante pagamento. Esses casos não são captados pelo acervo de 

julgados e interpretações da autoridade tributária.” 
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Considerando o assunto avaliado e todo o histórico de discussões envolvendo o 

Terceiro Setor, entendeu-se adequada a utilização das proposições “de lege lata” neste estudo. 

Passando à utilidade disto para a comunidade jurídica e do Terceiro Setor, cabe citar 

o seguinte excerto do artigo de Engler, pela sua adequação ao objetivo deste trabalho:
16

 

“O trabalho de compilação afinal produzido serve para demonstrar o domínio de determinado 

conteúdo, dispensado o componente propositivo ou a produção de conhecimento novo. Isso 

não quer dizer que ganho resultante dessa empreitada seja exclusivamente pessoal, porquanto 

também pode gerar externalidades positivas, na medida em que propicia o aprimoramento 

profissional e a melhoria da produtividade do indivíduo, em benefício do conjunto da 

sociedade.” 

Em suma, no sentido explicado acima, o presente trabalho exploratório de práticas 

jurídicas busca, com a estrutura e o nível de aprofundamento das análises explicados, ser útil 

para fins de orientação de práticas e condutas no meio profissional, bem como ser capaz de 

auxiliar juristas e gestores no desempenho de suas atividades, inclusive em situações 

semelhantes às já vivenciadas pelo autor em sua atuação junto ao Terceiro Setor e que aqui 

foram expostas como exemplos e recomendações de conduta. 

                                                 
16

 Ibid. 
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CAPÍTULO 2. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS DOAÇÕES A 

ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR NO CONTEXTO DE GRUPOS 

ECONÔMICOS 

 

Trataremos adiante das doações às entidades do Terceiro Setor e das especificidades 

das operações ocorridas em grupos empresariais, considerando as regras que tratam destas 

operações, as características dos tributos incidentes e as peculiaridades dos benefícios que lhe 

são inerentes.  

 

2.1. Contornos da doação definidos pelo Direito Privado 

 

A legislação tributária não define, por normas próprias, todas as operações que 

caracterizam fatos geradores. Estes são, comumente, extraídos de conceitos e definições 

advindos de outros ramos do Direito. No caso da doação, estas características são oriundas do 

Direito Privado e, portanto, a avaliação destas normas é imprescindível. Com efeito, como 

disciplina o art. 110 do CTN, ao Direito Tributário não resta alternativa senão a estrita 

observância dos conceitos originados do Direito Civil: 

“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, 

conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 

Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos 

Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.” 

Por estarmos tratando de um contrato, contudo, é necessário avaliarmos, de início, os 

elementos básicos deste instituto antes de seguirmos à análise dos seus pontos 

diferenciadores. Citamos, neste sentido, as seguintes lições do civilista Sílvio Rodrigues sobre 

as noções conceituais:
17

 

“Dentro da teoria dos negócios jurídicos, é tradicional a distinção entre os atos unilateriais e os 

bilaterais. Aqueles se aperfeiçoam pela manifestação de vontade de uma das partes, enquanto 

estes dependem da coincidência de dois ou mais consentimentos. Os negócios bilaterais, isto é, 

os que decorrem de acordo de mais de uma vontade, são os contratos. Portanto, o contrato 

representa uma espécie do gênero negócio jurídico. E a diferença especifica entre ambos 

consiste na circunstância de o aperfeiçoamento do contrato depender da conjunção da vontade 

de duas ou mais partes. 

Portanto, para defini-lo, dentro da sistemática do Código Civil de 1916, bastava acrescentar ao 

conceito de ato jurídico, proporcionado pelo art. 81 daquela lei, a diferença específica ora 

apontada. Foi o que fez Clóvis Beviláqua, nem sempre com o aplauso de todos, ao afirmar que 

“o contrato é o acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir 

direitos”. 

                                                 
17

 Direito Civil - Dos contratos e declarações unilaterais de vontade, São Paulo, Saraiva, 2003. p. 200. 
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Por conseguinte, cada vez que a formação do negócio jurídico depender da conjunção de duas 

vontades, encontramo-nos na presença de um contrato, que é, pois, o acordo de duas ou mais 

vontades, em vista de produzir efeitos jurídicos.” 

Estas lições, como veremos adiante, são de suma importância, pois indicam que o 

contrato depende, ao menos, de duas vontades, até mesmo na doação, em que isto pode não 

ser, a princípio, claramente compreensível. Estamos aqui, de fato, tratando de negócio 

bilateral, não de ato unilateral. 

Quanto à sua previsão legal, os contratos podem ser classificados como típicos ou 

atípicos. Os primeiros, também chamados de “nominados”, são aqueles que estão 

disciplinados em legislação civil, enquanto que os segundos não possuem tal previsão. 

Como consta no art. 425 do Código Civil, nosso ordenamento não veda a criação de 

contratos atípicos (ou “inominados”), exigindo, apenas, que estes respeitem as regras gerais 

de direito aplicáveis aos contratos, inclusive os princípios, como o da boa-fé objetiva e o da 

função social do contrato.
18

 

No caso da doação, estamos diante de um contrato típico, pois ele está expressamente 

previsto no Código Civil em seus arts. 538 a 564. Verifica-se que o capítulo que trata deste 

contrato está dividido em duas seções: a primeira, que versa sobre as “disposições gerais” 

(arts. 538 a 554), e a segunda, que disciplina a “revogação da doação” (arts. 555 a 564). 

Como neste trabalho a avaliação está circunscrita a doações efetuadas por pessoas 

jurídicas a outras pessoas jurídicas, avaliaremos de forma pormenorizada apenas os elementos 

previstos na legislação que devam ser observados neste tipo de operação. 

Quanto à definição, temos que o art. 538 do Código Civil prescreve que “Considera-

se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens 

ou vantagens para o de outra.”  

Na sequência, o art. 539 determina que “O doador pode fixar prazo ao donatário, 

para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, 

dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo.” 

Destes dispositivos extraem-se pontos importantes e relevantes para a classificação 

da doação sob alguns enfoques. Primeiro, temos que, quanto ao ônus patrimonial, os contratos 

podem ser onerosos ou gratuitos. Nos onerosos, o contrato traz vantagens para todos os 

contratantes, como na compra e venda. Diferentemente, no gratuito, somente uma das partes é 

onerada, como no caso da doação pura e simples (doador).  

                                                 
18

 “Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.” 
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Quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas, os contratos podem ser 

unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Como já dissemos, o contrato, incluindo a doação, 

sempre será um negócio jurídico bilateral, mas o contrato, por sua vez, pode ser unilateral. 

A unilateralidade estará presente quando somente um dos contratantes assumir 

deveres em face da outra parte, muito embora seja necessária, para a ocorrência do contrato, a 

confluência de vontades de duas partes, ao menos. É este, novamente, o caso da doação pura e 

simples. 

Há discussão com relação a estas duas classificações, sobretudo quando estamos 

tratando das chamadas doações modais ou com encargo. Discorrendo sobre este tema, Sílvio 

Rodrigues explica o seguinte:
19

 

“A doação com encargo, na qual se impõe ao donatário uma contraprestação que ele deve 

cumprir e donde resulta uma vantagem para o doador ou para terceiro. Assim, há doação com 

encargo quando o autor da liberalidade sujeita o donatário a pensionar um parente do doador, 

ou quando, oferecendo alta cifra a uma universidade, determina que ela terá de conceder 

anualmente um número de bolsas de estudos. 

A lei declara que tanto a doação remuneratória como a gravada não perdem o caráter de 

liberalidade, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou do encargo imposto (CC, art. 

540). De modo que se a doação foi remuneratória, mas o valor do benefício excedeu ao do 

serviço prestado, é ela negócio oneroso até o montante do valor do serviço, e liberalidade no 

excedente. Se a doação for com encargo, será negócio oneroso até o valor do encargo, e 

liberalidade no que exceder”. 

Sobre o trecho acima, cumpre esclarecer que a doação remuneratória é aquela 

efetuada com o propósito de pagamento ao donatário, por exemplo, pela prestação de um 

serviço.
20

 Este pagamento, contudo, não pode ser exigido. Já a doação gravada é a própria 

doação com encargo (ou gravada com encargo), explicada no corpo do excerto.  

A compreensão de que o elemento encargo afeta a classificação da doação (que passa 

a contrato oneroso, ainda que parcialmente), mas não lhe retira a natureza típica, é relevante 

para fins de tributação. 

Com efeito, como reza o art. 540 do Código Civil, “A doação feita em contemplação 

do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação 

remuneratória, ou a gravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo 

imposto.” 

Não é raro, inclusive em operações envolvendo entidades do Terceiro Setor, que as 

doações estejam vinculadas a alguma atividade da contratada. É possível, assim, que 

determinada instituição se comprometa a aplicar os recursos em determinadas finalidades 
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 Direito Civil - Dos contratos e declarações unilaterais de vontade, São Paulo, Saraiva, 2003. p. 205. 
20

 Ibid., p. 204. 
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assistenciais específicas, ou que se obrigue a realizar, em algum evento assistencial, a 

divulgação da colaboração financeira feita pelo doador. Não é incomum, outrossim, que isto 

ocorra em operações envolvendo entidades assistenciais e empresas no contexto de um 

mesmo grupo econômico. 

Além disto, o fato de o caráter da doação não ser afetado é essencial para que a 

tributação não seja alterada por conta deste elemento, ou seja, a doação com encargo, desde 

que efetivamente caracterizada desta forma, não deverá ser tributada pelo imposto sobre 

serviços de qualquer natureza (ISSQN) ou pelo imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços de transporte e telecomunicação (ICMS), é dizer, não deverá ser tratada como 

prestação de serviço ou como venda de mercadoria. 

Quanto à forma do contrato de doação, deve ser considerada a seguinte norma: 

“Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. 

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno 

valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.”  

Como se vê, a doação exige, via de regra, escritura pública ou instrumento particular. 

Outra espécie de classificação relacionada às formalidades compreende as seguintes 

divisões: contrato formal (necessita de alguma formalidade, como documento escrito), 

contrato informal (não exige formalidade), contrato solene (precisa de escritura pública) e 

contrato não solene (não precisa de escritura pública). 

A doação, dentre estas possibilidades, pode ser considerada um contrato formal e não 

solene, isto porque a escritura pública pode ser substituída pelo instrumento particular, não 

sendo uma exigência da lei este tipo de formalidade. 

A forma verbal, cumpre salientar, apenas será admitida quando estivermos diante de 

bens móveis e de pequeno valor, desde que, logo após a manifestação da vontade, a tradição 

do bem doado seja imediata. 

Muito embora no cotidiano das instituições assistenciais as doações de pequena 

monta sejam recorrentes e assaz importantes para o desenvolvimento das atividades de 

auxílio, nas operações envolvendo grandes empresas e entidades de maior porte, sobretudo 

quando vinculadas de alguma forma, os valores são expressivos e, nesta hipótese, o contrato 

será necessário para que a doação cumpra os requisitos previstos no Código Civil. 

Não há fundamento para que as doações entre pessoas jurídicas de um mesmo grupo 

ou origem, a pretexto desta condição, seja dispensada da utilização da forma escrita. Não há, 

como vimos na legislação, exceção a respeito disto. 
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No tocante às regras relativas à revogação da doação, muitas das hipóteses previstas 

no Código são aplicáveis somente a contratos com envolvimento de pessoas físicas. 

Destacamos, pela restrição deste estudo às contratações entre pessoas jurídicas, as situações 

envolvendo inexecução do encargo que foram disciplinadas nos arts. 555 e 562: 

“Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do 

encargo.” 

“Art. 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário 

incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar 

judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação 

assumida.” 

Inferimos disto que a doação pode ser revogada diante do descumprimento do 

encargo assumido pelo donatário. Quando não houver estipulação de prazo que, através do 

instrumento, permita desde já a revogação, poderá o doador estipular, através de notificação, 

uma data razoável para a realização do encargo. 

Com relação aos aspectos tributários relacionados à revogação da doação, temos a 

questão acerca da possibilidade de restituição de tributos eventualmente já recolhidos ao 

Estado. Este tema já chegou à apreciação do STJ, que reconheceu o direito do contribuinte à 

restituição, desde que respeitado o prazo prescricional, no seguinte precedente:
21

 

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITCMD. DOAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL ANULATÓRIA DO ACORDO 

JUDICIAL QUE ENSEJOU O RECOLHIMENTO. ART. 165, II, DO CTN. 

1. Recurso especial no qual se discute o termo inicial da prescrição para a ação de 

repetição de indébito de imposto sobre a transmissão de bem imóvel mediante doação 

(ITCMD). No presente caso, o contribuinte, em face de acordo de separação judicial, 

prometeu doar a nu-propriedade de bem imóvel às filhas, e, para isso, recolheu, em 

29⁄12⁄98, o imposto de transmissão correspondente. Todavia, em face de ação proposta 

pela ex-esposa, a aludida promessa de doação foi declarada ineficaz, por decisão 

transitada em julgado em 8⁄8⁄02 (com consequente registro imobiliário do bem em nome 

da ex-esposa), o que motivou o recorrente a pedir a repetição de indébito 

administrativamente em 17⁄11⁄06, a qual foi negada em 30⁄7⁄07, dando ensejo a presente 

demanda judicial, ajuizada em 15⁄8⁄07. 

2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a transferência da 

propriedade imobiliária, que somente se opera mediante o registro do negócio jurídico junto ao 

ofício competente. Nesse sentido, acerca do ITBI, já decidiu o STJ: REsp 771.781⁄SP, Rel. 

Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29⁄06⁄07; AgRg no AgRg no REsp 764.808⁄MG, Rel. 

Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12⁄04⁄07. 

3. O recolhimento do ITCMD, via de regra, ocorre antes da realização do fato gerador, 

porquanto o prévio pagamento do imposto é, normalmente, exigido como condição para o 

registro da transmissão do domínio. Assim, no presente caso, não é possível afirmar que o 

pagamento antecipado pelo contribuinte, ao tempo de seu recolhimento, foi indevido, 

porquanto realizado para satisfazer requisito indispensável para o cumprimento da promessa de 

doação declarada em acordo de separação judicial. 
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 Recurso Especial 1.236.816/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22/03/2012. 
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4. Considerando, portanto, que é devido o recolhimento antecipado do ITCMD para fins 

de consecução do fato gerador, não se mostra possível a aplicação do art. 168, I, do CTN, 

porquanto esse dispositivo dispõe sobre o direito de ação para reaver tributo não devido. 

5. Deve, portanto, na espécie, ser prestigiado o entendimento adotado pelo acórdão a quo, 

no sentido de que o direito de ação para o contribuinte reaver a exação recolhida nasceu 

(actio nata) com o trânsito em julgado da decisão judicial do juízo de família (de anulação 

do acordo de promessa de doação) e o consequente registro imobiliário (em nome 

exclusivo da ex-esposa) que impediram a realização do negócio jurídico prometido, na 

medida em que, somente a partir desse momento restou configurado o indébito tributário 

(lato sensu) pelo não aproveitamento do imposto recolhido. Aplica-se, in casu, por 

analogia, o disposto no art. 168, II, do CTN. 

6. Recurso especial não provido.” 

Avaliadas as principais características do contrato de doação para operações 

envolvendo apenas pessoas jurídicas, seguiremos à análise específica do ITCMD. 

 

2.2. Imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação – ITCMD 

 

2.2.1. Regras constitucionais e disposições do Código Tributário Nacional 

 

O imposto incidente sobre as doações é o ITCMD, de competência dos Estados e do 

Distrito Federal. Como muitas regras atinentes ao ITCMD estão previstas nas normas editadas 

por cada uma destas 27 unidades federativas, ateremo-nos, neste trabalho, apenas às regras 

gerais que devem ser aplicadas por todas, além das normas específicas do Estado de São 

Paulo. 

Além disto, este imposto possui regras próprias para a situação da transmissão “causa 

mortis” e da doação. Neste trabalho, as avaliações estarão circunscritas, ao que não aplicável 

às duas hipóteses, apenas às doações. 

Pois bem. A previsão constitucional relativa ao ITCMD consta no art. 155, inciso I e 

par. 1º, da Constituição, com as redações que lhe foram dadas pela Emenda Constitucional 

3/1993, in verbis: 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...) 

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, 

ou ao Distrito Federal 

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o 

inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; 
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III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado 

no exterior; 

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;” (...)” 

Com relação par. 1º, temos, em seus dois primeiros incisos, definição de regras de 

competência relacionadas aos tipos de bens doados: 

a) Se a doação for relativa a bem imóvel, o ITCMD será devido ao local em 

que este estiver localizado, sendo irrelevante para fins de tributação os 

locais de residência e/ou domicílio do doador e do donatário; e 

 

b) Se a doação for relativa a bens móveis, títulos e créditos, o ITCMD será 

devido à Unidade Federativa em que estiver domiciliado do doador. 

No tocante ao inciso III, temos a definição de elementos que devem obrigatoriamente 

ser tratados por meio de lei complementar. Das duas alíneas, importa-nos somente a primeira, 

cuja discussão trataremos em item apartado (doador domiciliado ou residente no exterior). 

O inciso IV, por sua vez, disciplina que as alíquotas máximas no imposto serão 

definidas pelo Senado Federal, que fixou 8% em sua Resolução 9/1992, independentemente 

do tipo de transmissão (“causa mortis” ou “doação”), nos seguintes termos: 

“Art. 1º A alíquota máxima do imposto de que trata a alínea a, inciso I, do art. 155 da 

Constituição Federal será de oito por cento, a partir de 1º de janeiro de 1992. 

Art. 2º As alíquotas dos impostos, fixadas em lei estadual, poderão ser progressivas em função 

do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber, nos termos da Constituição Federal. 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.” 

Em face desta determinação constitucional de fixação das alíquotas máximas, alguns 

Estados tentaram, por meio de legislação interna, atrelar sua alíquota à definição contida na 

norma do Senado Federal, ou seja, sem estipular em lei própria o percentual exato, de modo 

que, havendo alteração da alíquota máxima pelo Senado, a alíquota interna seja 

automaticamente reduzida ou majorada. 

Este procedimento foi refutado pelo STF, dentre outros casos, no julgamento do 

Agravo Regimental em RE 218086, que teve a seguinte ementa:
22

 

                                                 
22

 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJE de 17/03/2000, p. 21. 
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“DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO: ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA 

MORTIS" E "INTER VIVOS" (DOAÇÃO), NO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

1. Como salientado na decisão agravada, "inexistem as alegadas ofensas ao artigo 155 e 1º da 

Carta Magna Federal, porquanto o acórdão recorrido não negou que o Estado-membro tenha 

competência para instituir impostos estaduais, nem que o Senado seja competente para fixar a 

alíquota máxima para os impostos de transmissão "mortis causa" e de doação, mas, sim, 

sustentou corretamente que ele, por força do artigo 150, I, da Carta Magna só pode aumentar 

tributo por lei estadual específica e não por meio de lei que se atrele genericamente a essa 

alíquota máxima fixada pelo Senado e varie posteriormente com ela, até porque o princípio da 

anterioridade, a que está sujeita essa lei estadual de aumento, diz respeito ao exercício 

financeiro em que ela haja sido publicada e não, "per relationem", à resolução do Senado que 

aumentou o limite máximo da alíquota".  

2. Precedentes de ambas as Turmas do S.T.F., no mesmo sentido.  

3. Agravo improvido.” 

No plano infraconstitucional, este imposto também foi disciplinado em tópico 

próprio pelo CTN, em seus arts. 35 a 42 (“Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de 

Direitos a eles Relativos”). 

Ocorre que este imposto, como tratado na Lei 5172/1966, não se adequou 

perfeitamente aos ditames constitucionais. De fato, apesar de ser estadual, ele se refere 

exclusivamente às transmissões de bens imóveis e direitos a ele relativos, aproximando-se 

mais do ITBI, de competência dos municípios.
23

 

Assim, qualquer interpretação destes dispositivos do CTN relacionada ao ITCMD 

deve ser feita à luz das normas constitucionais, sob pena de incorreção. Neste sentido, temos, 

no art. 35, o seguinte comando:  

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de 

direitos a eles relativos tem como fato gerador:  

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por 

natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;  

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de 

garantia;  

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.” 

Esta redação, em consonância com a Constituição, permite concluir que, no caso da 

doação, o fato gerador do ITCMD corresponde à transmissão dos bens ou direitos 

considerados.  

                                                 
23

 Sobre este ponto, Regina Helena Costa, admitindo a recepção dos arts. 35 a 42 do CTN pela CF/1988, explica 

que cabe ao intérprete do código verificar as normas aplicáveis ao ITCMD à luz do texto constitucional. In Curso 

de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional, 3 ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 384. 
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O art. 38, por sua vez, determina que “a base de cálculo do imposto é o valor venal 

dos bens ou direitos transmitidos”, o que se aplica facilmente às doações. Quanto ao 

contribuinte do ITCMD, o art. 42 assevera que ele “é qualquer das partes na operação 

tributada, como dispuser a lei.” 

Estes elementos são de observância obrigatória pelos Estados e pelo Distrito Federal, 

dado seu tratamento por lei federal complementar, e podem ser sintetizados da seguinte 

forma: 

 Fato gerador: transmissão dos bens; 

 Base de cálculo: valor dos bens; 

 Contribuinte: doador ou donatário, conforme dispuserem as Leis dos 

Estados e do Distrito Federal. 

 

2.2.2. A tributação no Estado de São Paulo 

 

No Estado de São Paulo, o ITCMD está disciplinado pela Lei 10705/2000, 

regulamentada pelo Decreto 46655/2002, que versa, com nível maior de detalhamento, sobre 

os seguintes pontos: incidência; não incidência e isenção; sujeição passiva; base de cálculo; 

obrigações acessórias; alíquotas; recolhimento; parcelamento; restituição e penalidades. 

Outra norma relevante no Estado é a Portaria do Coordenador da Administração 

Tributária - CAT 15/2003, que disciplina o cumprimento de obrigações acessórias e 

procedimentos administrativos relacionados ao imposto. 

Como vimos anteriormente, a legislação dos Estados e do Distrito Federal deve 

seguir as previsões da Constituição e do CTN. Avaliaremos, desta forma, a conformidade da 

legislação de São Paulo a estas regras e as peculiaridades desta unidade federativa 

especificamente no que toca às doações relevantes para o presente trabalho. 

O art. 2º da Lei 10705/2001, que trata da incidência do ITCMD, explicita em seu 

inciso II que ele atinge a transmissão de qualquer bem ou direito por doação. Detalhando esta 

regra, o art. 3º prescreve que os seguintes bens também estão sujeitos ao imposto: 

“Artigo 3º - Também sujeita-se ao imposto a transmissão de: 

I - qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade e companhia, 

tais como ação, quota, quinhão, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira, bem 

como, direito societário, debênture, dividendo e crédito de qualquer natureza; 

II - dinheiro, haver monetário em moeda nacional ou estrangeira e título que o represente, 

depósito bancário e crédito em conta corrente, depósito em caderneta de poupança e a prazo 
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fixo, quota ou participação em fundo mútuo de ações, de renda fixa, de curto prazo, e qualquer 

outra aplicação financeira e de risco, seja qual for o prazo e a forma de garantia; 

III - bem incorpóreo em geral, inclusive título e crédito que o represente, qualquer direito ou 

ação que tenha de ser exercido e direitos autorais.”  

Estas possibilidades, apesar de incomuns, podem ser utilizadas por empresas em 

doações a entidades do Terceiro Setor, sendo necessário, portanto, que as hipóteses destes três 

incisos sejam sempre consideradas. 

O par. 1º do art. 3º determina, ainda, que “a transmissão de propriedade ou domínio 

útil de bem imóvel e de direito a ele relativo, situado no Estado, sujeita-se ao imposto”, 

independentemente, no caso de doação, dos locais de residência e domicílio do doador e do 

donatário. Como visto, esta regra encontra-se em consonância com o disposto no art. 155, par. 

1º, inciso II, da Constituição. 

O art. 7º, versando sobre os contribuintes, disciplina o tema da seguinte forma: 

“Artigo 7º - São contribuintes do imposto: 

I - na transmissão "causa mortis": o herdeiro ou o legatário; 

II - no fideicomisso: o fiduciário; 

III - na doação: o donatário; 

IV- na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso: o cessionário. 

Parágrafo único - No caso do inciso III, se o donatário não residir nem for domiciliado no 

Estado, o contribuinte será o doador.” 

São relevantes para o presente estudo o inciso III e o parágrafo único. Temos, 

portanto, que o contribuinte do imposto em São Paulo é o donatário, ou seja, as entidades do 

Terceiro Setor que recebem doações. 

Além disto, quando o donatário não for domiciliado em São Paulo, o contribuinte do 

Estado será o doador. A aplicação da legislação na hipótese deste parágrafo único tem gerado 

dúvidas, apesar da previsão contida no art. 155, par. 1º, inciso I, da Constituição.  

Com efeito, para o Estado em que o doador estiver localizado, São Paulo, no caso, 

está claro que o ITCMD será devido no local de sua residência ou domicílio.  

Todavia, poderia o Estado em que estiver localizado o donatário exigir, igualmente, o 

ITCMD do donatário, se possuir regra semelhante ao inciso III em sua legislação? Se a 

resposta for afirmativa, teríamos a incidência dupla do ITCMD sobre uma mesma operação. 



32 

 

 

Este tema foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento recente 

da apelação 1542007-03.2014.8.26.0014.
24

 A controvérsia foi explicada no relatório do aresto 

nos termos abaixo: 

“Entendeu o julgado que o Estado de São Paulo não tem legitimidade para a cobrança do 

ITCMD na hipótese, conforme a disposição do artigo 155, § 1°, II, da Constituição Federal, 

porque o doador é residente no estado mineiro. 

O apelo é da Fazenda do Estado de São Paulo FESP que persegue o reconhecimento de 

legitimidade ativa, pois o contribuinte do imposto é o donatário, conforme o artigo 7° da Lei nº 

10.705/00, e que este era residente no estado paulista à época da doação.” 

No voto condutor que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São 

Paulo, foi esposado o seguinte entendimento: 

“O instrumento de doação de crédito copiado às fls. 20/22 indica que o executado recebeu em 

doação valores relativos a participações societárias. 

O contrato foi celebrado na cidade de Pouso Alegre/MG e está incontroverso nos autos que o 

doador reside naquele estado mineiro. 

A apelante argumenta que o tributo é devido neste estado paulista porque o contribuinte é o 

donatário, que na oportunidade aqui residia. Sem razão, contudo.” (...) 

“Desta forma, a disposição da Lei Estadual nº 10.705/00 que afirma o donatário como 

sendo o contribuinte do imposto deve ser interpretada conforme a matriz constitucional 

e, portanto, não pode afastar a regra constitucional que determinou que o imposto 

compete ao estado de domicílio do doador. 

Logo, e como já indicado, é incontroverso que o doador é domiciliado no estado mineiro, 

do que está correto o reconhecimento de ilegitimidade ativa do estado paulista para a 

cobrança.” 

Como se vê, prevaleceu a linha de que apenas o Estado em que estiver localizado o 

doador pode exigir o recolhimento do ITCMD. 

O art. 42 do CTN, que avaliamos, permite à unidade federativa que, por lei própria, 

defina o contribuinte, mas não pode ferir, evidentemente, a regra constitucional que atribui a 

legitimidade ativa do imposto para o Estado em que estiver localizado o doador. 

Não é possível, assim, que o imposto incida duas vezes sobre uma mesma operação, 

ainda que para Estados diversos. 

Esta situação não é incomum em operações envolvendo o Terceiro Setor. As 

entidades podem receber doações advindas de empresas de Estados diversos dos quais elas 

estejam localizadas, inclusive de Companhias que as tenham instituído. Estas mesmas 

entidades podem, por sua vez, realizar doações a outras entidades assistenciais que operem em 

outros Estados. O ITCMD será devido sempre no local do doador, mesmo que a lei defina 

como contribuinte o donatário. 

                                                 
24

 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, DJE de 27/10/2016. 
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Apesar das definições do art. 7º, o art. 8º prescreve que a responsabilidade solidária 

pelo imposto poderá ser deslocada às seguintes pessoas, no caso de doação (os demais incisos 

referem-se à transmissão “causa mortis”, apenas), nos atos em que intervierem ou pelas 

omissões de que forem responsáveis: 

“I - o tabelião, escrivão e demais serventuários de ofício, em relação aos atos tributáveis 

praticados por eles ou perante eles, em razão de seu ofício; 

II - a empresa, instituição financeira e bancária e todo aquele a quem couber a responsabilidade 

do registro ou a prática de ato que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel e 

respectivo direito ou ação; 

III - o doador, o cedente de bem ou direito, e, no caso do parágrafo único do artigo anterior, o 

donatário; 

IV - qualquer pessoa física ou jurídica que detiver o bem transmitido ou estiver na sua posse, 

na forma desta lei;” 

Lembramos que, na hipótese de responsabilidade solidária, o Estado tem o direito de 

exigir e cobrar o imposto daquele que entender mais conveniente, na forma do art. 275 do 

Código Civil.
25

 

A base de cálculo do imposto é disciplinada pelos arts. 9º a 15 da Lei 10705/2000. 

Destes dispositivos, destacamos no art. 9º a confirmação da regra do art. 38 do CTN, no 

sentido de que a base corresponde ao valor venal do direito ou bem transmitido, 

considerando-se a quantia de mercado na data “da realização do ato ou contrato de doação” 

(par. 1º), sem possibilidade de abatimento de quaisquer dívidas atreladas ao bem doado (art. 

12). 

Quanto à alíquota do imposto, ela foi fixada em 4% pelo art. 16, devendo ser 

aplicada sobre o montante fixado para a base de cálculo. Não há, portanto, afronta ao limite 

máximo de 8% previsto pela Resolução do Senado Federal 9/1992. 

O recolhimento na hipótese de doação, por sua vez, deve ser realizado conforme os 

ditames do art. 18, transcrito adiante: 

“Artigo 18 - Na doação, o imposto será recolhido antes da celebração do ato ou contrato 

correspondente. 

§ 1º - Na partilha de bem ou divisão de patrimônio comum, quando devido, o imposto será 

pago no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença ou antes da lavratura da 

escritura pública. 

                                                 
25

 “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a 

dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados 

solidariamente pelo resto. 

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns 

dos devedores.” 
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§ 2º - Os tabeliães e serventuários, responsáveis pela lavratura de atos que importem em 

doação de bens, ficam obrigados a exigir dos contratantes a apresentação da respectiva guia de 

recolhimento do imposto, cujos dados devem constar do instrumento de transmissão. 

§ 3º - No contrato de doação por instrumento particular, os contratantes também ficam 

obrigados a efetuar o recolhimento antes da celebração e mencionar, em seu contexto, a data, 

valor e demais dados da guia respectiva. 

§ 4º - À doação ajustada verbalmente, aplicam-se, no que couber, as disposições deste artigo, 

devendo os contratantes, na forma estabelecida em regulamento, fazer constar da guia de 

recolhimento dados suficientes para identificar o ato jurídico efetivado. 

§ 5º - Todo aquele que praticar, registrar ou intervier em ato ou contrato, relativo à doação de 

bem, está obrigado a exigir dos contratantes a apresentação da respectiva guia de recolhimento 

do imposto.” 

Com base neste dispositivo, o imposto deve ser recolhido sempre antes da celebração 

do contrato ou do ato. 

No contexto das doações para entidades do Terceiro Setor, isto não é algo coerente, 

principalmente quanto estivermos tratando de doação em dinheiro. Isto porque esta 

sistemática de tributação pressupõe que o contribuinte, ou seja, o donatário, tenha condições 

de efetuar o pagamento do ITCMD antes mesmo de receber o valor ou o bem doado, o que 

pode, em algumas situações, e a depender do valor do bem, inviabilizar a aceitação. 

É bem verdade que o art. 33 da Lei autoriza ao Coordenador da Administração 

Tributária, especificamente no caso de doação, a conceder o parcelamento do imposto em até 

doze meses, o que pode, eventualmente, mitigar o problema do pagamento antecipado. 

Ressalvamos, contudo, que estamos tratando de uma faculdade da Administração, não de uma 

imposição legal.  

Este art. 18 também determina, como forma de fiscalização do recolhimento do 

tributo, que nos instrumentos que formalizam o contrato constem as informações relativas ao 

pagamento, ou que as guias de pagamento, quando o contrato for verbal, contenha 

informações sobre a operação que ensejou a incidência do ITCMD. 

Temos, ainda, que os Oficiais de Cartórios que registrarem doações são obrigados a 

exigir o comprovante de quitação do ITCMD para a realização do trabalho, sendo que, na 

ausência, o art. 25 determina que o registro seja negado.
26

  

Disto constatamos que, aplicando-se os arts. 18 e 25 em conjunto com o art. 8º, que 

versa sobre a responsabilidade, a falta de exigência e de recebimento deste documento 

acarreta a responsabilidade solidária do Oficial, que poderá ser chamado pelo Estado a pagar 

o imposto às suas próprias expensas. 

                                                 
26

 “Art. 25. Não serão lavrados, registrados ou averbados pelo tabelião, escrivão e oficial de Registro de Imóveis, 

atos e termos de seu cargo, sem a prova do pagamento do imposto.” 
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Quando recolhido fora do prazo, o imposto fica sujeito ao acréscimo juros de acordo 

com o disposto no art. 20, que determina a aplicação da variação da referencial do Sistema de 

Liquidação e Custódia para títulos federais – SELIC. 

A Lei ainda determina , em caso de descumprimento de obrigações principais e 

acessórias relativas ao ITCMD, as penalidades cabíveis, que variam de valores fixos, 

definidos em UFESPs, a percentuais do valor do imposto.
27

 

 

2.2.2.1. Doações oriundas do exterior 

 

Em estruturas de grandes corporações multinacionais, recursos financeiros podem ser 

movimentados entre os países em que as empresas e seus estabelecimentos operam por 

diversas razões econômicas. 

Quando entidades do Terceiro Setor são criadas dentro de tais grupos, é possível, 

também, que elas recebam verbas para a consecução de suas atividades por fontes não apenas 

do país em que estiver localizada, mas também de estabelecimentos estrangeiros e 

compreendidos no mesmo grupo empresarial. 

Isto pode ocorrer não somente por intuito beneficente, mas também por razões 

financeiras. É factível, por exemplo, que determinada entidade necessite de recursos e a 

empresa sediada seu país não possua condições de realizar aportes, os quais podem ser 

viabilizados por alguma filial estrangeira. Motivos fiscais e tributários, adicionalmente, 

podem ensejar a remessa de recursos para fora do país em detrimento da movimentação 

interna. 

                                                 
27

 Importam à doação as seguintes penalidades, principalmente: 

“Artigo 21 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto 

sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, fica sujeito às seguintes 

penalidades: 

(...) 

II - na exigência de imposto mediante lançamento de ofício, em decorrência de omissão do contribuinte, 

responsável, serventuário de justiça, tabelião ou terceiro, o infrator fica sujeito à multa correspondente a uma vez 

o valor do imposto não recolhido; 

III - apurando-se que o valor atribuído à doação, em documento particular ou público, tenha sido inferior ao 

praticado no mercado, aplicar-se-á aos contratantes multa equivalente a uma vez a diferença do imposto não 

recolhido, sem prejuízo do pagamento desta e dos acréscimos cabíveis; 

IV - o descumprimento de obrigação acessória, estabelecida nesta lei ou em regulamento, sujeita o infrator à 

multa de 10 (dez) UFESPs.” 

“Artigo 23 - Apurada qualquer infração à legislação do imposto instituído por esta lei, será lavrado auto de 

infração e de imposição de multa. 

§ 1º - A lavratura de auto de infração e a imposição de multa são atos da competência privativa dos Agentes 

Fiscais de Rendas. 

§ 2º - Aplica-se, no que couber, ao procedimento decorrente de autuação e imposição de multa, a disciplina 

processual estabelecida na legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.” 
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Quanto ao ITCMD, lembramos que a Constituição determina em seu art. 155, par. 1º, 

inciso III, alínea “a”, que quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, o 

ITCMD terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. 

Esta norma evitaria, considerando a origem internacional dos recursos, discussões 

entre as unidades federativas para a cobrança do tributo. 

Todavia, como vimos no tópico em que tratamos das regras do CTN que disciplinam 

este imposto, nada foi dito a respeito do doador estrangeiro e não há, de fato, outra lei 

complementar que tenha disposto sobre isto. 

Ocorre que, neste cenário, alguns Estados se sentiram legitimados a editar norma 

interna sobre o assunto, determinando a incidência do imposto para o local do doador, 

incrementando sua arrecadação. O amparo a tal procedimento estaria no art. 24, par. 3º, da 

Constituição, transcrito abaixo: 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (...) 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.” 

A pretexto da ausência de norma federal, o Estado de São Paulo definiu o seguinte 

no art. 4º da Lei 10705/2000: 

“Artigo 4º - O imposto é devido nas hipóteses abaixo especificadas, sempre que o doador 

residir ou tiver domicílio no exterior, e, no caso de morte, se o "de cujus" possuía bens, era 

residente ou teve seu inventário processado fora do país: 

I - sendo corpóreo o bem transmitido: 

a) quando se encontrar no território do Estado; 

b) quando se encontrar no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste 

Estado; 

II - sendo incorpóreo o bem transmitido: 

a) quando o ato de sua transferência ou liquidação ocorrer neste Estado; 

b) quando o ato referido na alínea anterior ocorrer no exterior e o herdeiro, legatário ou 

donatário tiver domicílio neste Estado.” 

Infere-se desta regra que, basta que o donatário tenha domicílio no Estado de São 

Paulo para que o ITCMD seja devido por ele tanto na doação de bem corpóreo (inciso I) como 
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de incorpóreo (inciso II). Esta discussão foi levada ao Tribunal de Justiça de São Paulo que, 

por seu órgão pleno, reconheceu a inconstitucionalidade do citado art. 4º da Lei 10705/2000:
28

 

“I - Arguição de inconstitucionalidade. A instituição de imposto sobre transmissão 'causa 

mortis' e doação de bens localizados no exterior deve ser feita por meio de Lei Complementar. 

Inteligência do art. 155, §1º, inciso III, Alínea 'b', da Constituição Federal. 

II - O Legislador Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional um maior debate político sobre 

os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para instituição do imposto 

sobre transmissão de bens - móveis/imóveis, corpóreos/incorpóreos - localizados no exterior, 

justamente com o intuito de evitar conflitos de competência, geradores de bitributação, entre os 

Estados da Federação, mantendo uniforme o sistema de tributos. 

III - Inconstitucionalidade da alínea 'b' do inciso II do art. 4º da Lei paulista n° 10.705, de 28 de 

dezembro de 2000, reconhecida. Incidente de inconstitucionalidade procedente.” 

Esta decisão tem sido, desde então, seguida pelo TJSP em casos análogos, como no 

seguinte:
29

 

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCMD.  

Pretensão de suspensão do recolhimento do ITCMD sobre os valores (bem incorpóreo) de 

doação feita por residente no exterior. Inadmissibilidade. Inexigibilidade sobre valores na 

hipótese do doador residir no exterior. 

Inconstitucionalidade do art. 4º, II, 'b' da Lei Estadual nº 10.705/2000 reconhecida pelo C. 

Órgão Especial Inexistência de lei complementar federal. Concessão da ordem mantida.  

Recurso da Fazenda e reexame necessário improvidos.” 

Apesar disto, o tema aguarda apreciação pelo STF, que reconheceu a repercussão 

geral do tema no RE 851108, originado de demanda de São Paulo, em que o Ministro Relator 

Dias Toffoli proferiu a seguinte decisão:
30

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ITCMD. BENS 

LOCALIZADOS NO EXTERIOR. ARTIGO 155, § 1º, III, LETRAS A E B, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR. NORMAS GERAIS. 

COMPETÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO. 

É de se definir, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, letras a e b, da Constituição, se, 

ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à 

competência para instituir imposto sobre transmissão causa mortis ou doação de quaisquer bens 

ou direitos (ITCMD), os Estados-membros podem fazer uso de sua competência legislativa 

plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT.” 

Neste cenário, temos que todos os casos pendentes de decisão final deverão ser 

sobrestados até que o STF resolva o assunto. Nada impede, contudo, que o Judiciário seja 

                                                 
28

 Arguição de Inconstitucionalidade 0004604-24.2011.8.26.0000, Rel. Des. Guerrieri Rezende, DJE de 

18/05/2011. 
29

 2ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível n. 1056828-78.2016.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto 

Pedrassi, DJE de 22/05/2017 
30

 Órgão Pleno, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 851.108/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 

20/08/2015. 
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buscado para afastar liminarmente, mesmo que na pendência de julgamento pelo STF, a 

tributação pelo ITCMD nesta hipótese. Caso o tema seja julgado favoravelmente ao Fisco, 

contudo, eventual tributo não recolhido deverá ser pago com os encargos devidos. 

 

2.2.2.2. Imunidade 

 

Trataremos neste tópico das características relativas à imunidade das entidades do 

Terceiro Setor ao ITCMD, abrangendo a avaliação dos ditames constitucionais que tratam 

deste benefício e dos requisitos para a fruição contidos em normas federais que, igualmente, 

devem ser considerados. Serão vistas, também, as especificidades da legislação do Estado de 

São Paulo. 

 

2.2.2.2.1. Normas constitucionais e do Estado de São Paulo 

 

A imunidade de impostos direcionada às entidades do Terceiro Setor está prevista no 

art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição, transcrito adiante: 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 

VI - instituir impostos sobre: (...) 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins 

lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...) 

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 

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

nelas mencionadas.” 

Justamente por versar sobre a forma como o patrimônio, a renda e os serviços das 

entidades do Terceiro Setor devem ser tratados quanto à tributação pelos impostos, esta 

imunidade afeta diretamente o presente estudo. 

Por impostos, devemos considerar conceitualmente que estamos diante de espécie de 

tributo não vinculada a qualquer atividade estatal
31

 ou destinação de arrecadação
32

.  

                                                 
31

 CTN, art. 16: “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.” 
32

 CF/1988, art. 167: “São vedados: (…) 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 

arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação 

de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto 

no § 4º deste artigo;” 
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Sobre o alcance do benefício, o par. 4º prescreve que a benesse abarca as atividades 

essenciais das entidades. Uma interpretação possível poderia conduzir ao entendimento de 

que somente as operações compreendidas no objetivo institucional da instituição poderiam ser 

desoneradas dos impostos. 

Não é, contudo, a posição que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal sobre 

esta questão. Como a Corte já asseverou em algumas oportunidades, as normas que tratam de 

imunidades devem ser interpretadas extensivamente e, nesta linha, foi reconhecida a aplicação 

da imunidade de entidade religiosa ao ISSQN sobre as receitas de estacionamento
33

 e ao 

imposto sobre propriedade territorial urbana (IPTU) relativo a imóveis locados a terceiros
34

. 

Tais decisões exprimem a ideia da CF/1988 de não permitir que o patrimônio, a renda 

e os serviços das entidades do Terceiro Setor sejam tributados por impostos quando os 

recursos em questão forem vertidos ao objetivo social, mas não necessariamente decorrentes 

do exercício dele. 

Com relação às normas internas de São Paulo, temos que o Decreto 46655/2002, ao 

regulamentar o disposto na Lei 10705/2001, tratou das chamadas hipóteses de “não 

incidência” (arts. 4º e 5º) e de isenção (art. 6º). Quanto à “não incidência”, importa ao 

presente trabalho o disposto no art. 4º, que reza o quanto segue: 

“Artigo 4º - 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; 

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. 

§ 1º - A não-incidência prevista nos incisos II a IV deste artigo somente se refere aos bens 

vinculados às finalidades essenciais, não alcançando bens destinados à utilização como fonte 

de renda ou como exploração de atividade econômica. 

§ 2º - A não-incidência prevista no inciso IV condiciona-se à comprovação, pelas entidades, 

de: 

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

2 - aplicar seus recursos integralmente no País, exclusivamente na manutenção de seus 

objetivos institucionais; 

3 - manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 

capazes de assegurar sua exatidão.”  

                                                 
33

 Recurso Extraordinário 144.900/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 26/09/1997. 
34

 Recurso Extraordinário 325.822/SP, Órgão Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 14/05/2004. 
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O próprio “caput” remete à imunidade do art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, 

sendo que o inciso IV versa sobre o benefício para as entidades do Terceiro Setor. O par. 2º, 

por sua vez, dispõe sobre os requisitos a serem observados, os quais, a seguir, serão avaliados 

sob a ótica da previsão contida no art. 14 do CTN. 

 

2.2.2.2.2.  Os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional 

 

Como podemos verificar na própria alínea “c” do inciso VI do art. 150 da 

Constituição, a imunidade é aplicável desde que “atendidos os requisitos da lei”. Um dos 

temas mais controvertidos envolvendo a tributação do Terceiro Setor é, justamente, a 

extensão da expressão citada. 

Temos, neste sentido, basicamente duas correntes de interpretação, sendo que, para a 

primeira, os requisitos a serem cumpridos seriam aqueles previstos exclusivamente em lei 

complementar, ao passo que, para a segunda, as regras com condições previstas em legislação 

ordinária também seriam aplicáveis. É necessário, portanto, verificar o que disciplina o 

Código Tributário Nacional a respeito deste tema. 

Vale frisar que tal código, contido na Lei 5172/1966, apesar de ter sido submetido 

aos trâmites de lei ordinária segundo a Constituição vigente à época, foi recepcionado pela 

CF/1988 com status de lei complementar em face dos temas disciplinados, como já afirmou o 

STF em algumas oportunidades.
35

 

Pois bem. Como é possível notar no inciso II do art. 146 da CF/1988, compete à lei 

complementar dispor justamente sobre a regulamentação das limitações ao poder de tributar, 

dentre as quais, encontram-se as imunidades. 

Analisando o disposto no CTN sobre este assunto, verificamos que a imunidade de 

impostos ao Terceiro Setor foi prevista em seu art. 9º, inciso IV, alínea “c”, e, os requisitos à 

fruição desta imunidade, por sua vez, estão contidos no art. 14.
36

 

                                                 
35

 Órgão Pleno, Recurso Extraordinário 559943, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 26/09/2008, e Recurso 

Extraordinário 651703, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2017. 
36

 “Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos 

pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;     (Redação dada 

pela Lcp nº 104, de 2001) 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 

assegurar sua exatidão. 

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode 

suspender a aplicação do benefício. 



41 

 

 

O CTN indica, basicamente, que três requisitos devem ser observados para que as 

entidades do Terceiro Setor possam se utilizar destes benefícios, quais sejam: (i) não 

distribuição, a qualquer título, de seu patrimônio ou suas rendas; (ii) aplicação integral, no 

Brasil, de seus recursos, destinando-os à manutenção de objetivos institucionais; e (iii) 

manutenção de escrituração regular de receitas e despesas.  

Ocorre que há, de fato, outras leis que tratam de requisitos a serem observados para a 

as desonerações de impostos, ganhando força, neste ponto, a discussão relativa à possibilidade 

de regulamentação deste tema através de lei ordinária ou qualquer outra norma diversa da lei 

complementar. 

Na esfera tributária federal, a Lei Ordinária 9532/1997 versou, da mesma forma que 

o CTN, dos requisitos a serem cumpridos para a fruição da imunidade em seu art. 12. 

Cotejando-se o teor deste dispositivo com o art. 14 do CTN, notamos que ele é relativamente 

mais extenso, apesar de, ao menos à primeira vista, tratar de forma mais pormenorizada dos 

mesmos requisitos. 

Ocorre que o parágrafo 2º, alínea “a”, impediu que as entidades remunerassem, por 

qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados
37

. Deu-se origem, assim, a um debate 

a respeito do requisito contido no inciso I do art. 14, que impede a distribuição de patrimônio 

e renda pelas entidades. 

Cumpre ressalvar que a redação vigente deste inciso foi fruto de alteração no CTN 

promovida pela Lei Complementar 104/2001. Antes desta modificação, a redação era a 

seguinte: “não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de 

lucro ou participação no seu resultado”. 

Em comparação com a versão anterior, verificamos que houve um recrudescimento 

da condição, uma vez que a restrição à “distribuição de lucros e participações no resultado” 

perdeu lugar para a expressão “a qualquer título”. 

Mesmo neste cenário, discute-se se a remuneração dos dirigentes das entidades do 

Terceiro Setor poderia ser imposta pela Lei 9532/97, ou seja, se isto seria alcançado pela ideia 

de impossibilidade de distribuição de parcelas de patrimônio e rendas a qualquer título. Esta 

discussão passa, necessariamente, pela possibilidade de lei ordinária impor algo além daquilo 

já regulado pelo CTN. 

                                                                                                                                                         
§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente 

relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos 

estatutos ou atos constitutivos.” 
37

 “§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos 

seguintes requisitos: 

a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;” 
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Outro ponto debatido foi o disposto no par. 1º do art. 12 da Lei 9532/1997.
38

 Este 

dispositivo impediu que a imunidade fosse aplicada sobre resultados positivos de aplicações 

financeiras, independentemente de sua natureza (renda fixa ou renda variável). Neste aspecto, 

é mais visível um aumento de requisitos em comparação com o disposto no CTN e na própria 

Constituição, que não impuseram qualquer restrição semelhante. 

Pouco tempo após a edição desta lei, a Confederação Nacional de Saúde – Hospitais, 

Estabelecimentos e Serviços (CNS), ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1802 

perante o STF, questionando, inclusive liminarmente, por meio da suspensão de seus efeitos, 

o mencionado art. 12. 

Em que pese esta ação esteja aguardando julgamento desde 1998, o pedido liminar 

foi apreciado e parcialmente deferido, tendo o STF suspendido a aplicação do par. 1º, atinente 

às aplicações financeiras, e à alínea “f” do par. 2º.
39

 

Aduziu o STF que, no tocante à imunidade tributária de impostos, a lei ordinária não 

pode dispor sobre os “lindes da imunidade”, o que cabe exclusivamente à lei complementar. 

Por decorrência disto, naquela análise liminar e perfunctória, o STF suspendeu os efeitos do 

par. 1º do art. 12, mas não conferiu o mesmo resultado à aliena “a” do par. 2º. Deste, apenas a 

alínea “f” teve aplicação sobrestada. 

Por estes elementos podemos concluir, então, o seguinte: a restrição da aplicação da 

imunidade aos ganhos em aplicação financeira não encontra amparo no CTN nem na 

Constituição, ao passo que a limitação à remuneração de dirigentes, a princípio, sim. Isto 

pende, todavia, de confirmação pelo STF no julgamento da mencionada ADI. 

Por aproximação, é possível dizer que esta limitação estaria inserida no contexto de 

impossibilidade de distribuição de renda e patrimônio pelas entidades do Terceiro Setor, na 

forma do inciso I do art. 14 do CTN, o que se pode verificar em decisões posteriores do 

próprio STF.
40

 

A par de toda esta discussão, é necessário considerar que a redação original do art. 12 

da Lei 9532/97 foi alterada algumas vezes (Leis 10637/02, 12868/2013, 13151/2015 e 

13204/15), sendo que, atualmente, a remuneração de dirigentes é permitida pela legislação, 

desde que respeitados os limites da Lei 9532/97. 

                                                 
38

 “§ 1º Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações 

financeiras de renda fixa ou de renda variável.” 
39

 Órgão Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade 1802, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJE de 12/02/2004. 
40

 2ª Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 843693/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 

18/09/2012. 
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A nosso ver, este tratamento é coerente com a condição imposta pelo inciso I do art. 

14 do CTN, uma vez que ele permite que os dirigentes sejam remunerados, porém com 

razoabilidade. 

Na prática, isto garante contrapartida financeira a funções que exigem empenho e 

esforço, sobretudo em entidades assistenciais de grande porte, ao mesmo tempo em que 

impede, através das limitações, que esta remuneração dê guarida a distribuições disfarçadas 

de renda e patrimônio, ou seja, justamente aquilo que é vedado pelo CTN. 

Em suma, partindo da legislação e das decisões do STF sobre o tema, temos que as 

condições para a imunidade de impostos são aquelas previstas no art. 14 do CTN, por ser o 

dispositivo de lei complementar a tratar do assunto. Regras previstas em legislação ordinária 

são válidas desde que não estipulem algo não contido no CTN e que, como já exposto, não 

tolham o caráter ampliativo que deve ser, novamente na linha de entendimento do STF, 

conferido às imunidades. 

 

2.2.2.2.3.  Certificações 

 

Vale também destacar outra querela atinente às condições a serem preenchidas para o 

reconhecimento do direito à imunidade, qual seja, a obtenção das certificações. Como vimos, 

nem a Constituição nem o CTN exigem expressamente a apresentação de certificações para a 

fruição da imunidade de impostos. A despeito disto, previsões desta ordem existem em 

legislações de todos os entes da Federação acerca dos impostos sob sua respectiva 

competência. 

Tratemos, pela delimitação da abrangência deste estudo, da imposição levada a cabo 

pelo Estado de São Paulo para o reconhecimento da imunidade relativa ao ITCMD.  

O assunto foi disciplinado pela Portaria do Coordenador da Administração Tributária 

(“CAT”) 15/2003, ou seja, norma da Secretaria de Fazenda do Estado, órgão integrante do 

Poder Executivo.
41

 

                                                 
41

 “Artigo 2º - Para o reconhecimento formal de imunidade ou isenção, nas hipóteses indicadas nos §§ 1º, 2º e 3º, 

o interessado deverá apresentar requerimento dirigido ao Delegado Regional Tributário, emitido em 2 (duas) 

vias, conforme modelo e relação de documentos previstos nos Anexos I, II, III, IV ou V (Decreto 46.655/02, arts. 

4º, 6º e 7º).  

§ 1º - Será utilizado o modelo previsto no Anexo I quando se tratar de pedido de reconhecimento de imunidade 

na transmissão de bens ou direitos ao patrimônio: 

1 - de autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

2 - de templos de qualquer culto; 

3 - dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos. (...) 



44 

 

 

Notamos nesta norma que a Administração Tributária de São Paulo atribuiu a si o 

direito de solicitar qualquer documento que entenda necessário para a verificação da 

existência do direito ao benefício. Isto, cabe frisar, além de todos os documentos já previstos 

expressamente na Portaria. 

Especificamente para a imunidade, temos o Anexo I previsto no “caput”, que é 

destinado ao “PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE – ITCMD”. Este anexo 

contempla lista de documentos que devem obrigatoriamente instruir o requerimento, incluindo 

a apresentação de certificados.
42

 

Em face disto, concluímos que, em São Paulo, a fruição da imunidade está 

condicionada, primeiramente, à apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade, 

sem o qual é possível a lavratura de autuações se eventual imposto devido não for 

regularmente recolhido. Além disto, para que este pedido seja deferido, é obrigatória a 

apresentação dos certificados mencionados. Como veremos adiante, estes dois elementos são 

questionáveis juridicamente. 

Com relação à certificação, o próprio Anexo I, que relaciona a documentação a ser 

entregue, indica ela é adicional aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, tanto que, para 

estes, a simples declaração de cumprimento, prevista como 8º item da “lista de documentos”, 

bastaria. 

Seguindo a linha adotada pelo STF quando do julgamento da medida cautelar na ADI 

1802, este documento poderia ser cobrado na hipótese de estar inserido em qualquer dos 

requisitos previstos no art. 14 do CTN. 

Cabe ressalvar, ainda, que algumas destas certificações foram inclusive extintas, a 

exemplo do próprio certificado de Utilidade Pública Federal, pela Lei 13204/2015, que 

ocasionou, por consequência, o encerramento do Cadastro Nacional de Entidades Sociais – 

                                                                                                                                                         
§ 4º - Além dos documentos relacionados nos Anexos I, II, III, IV ou V, fica facultada, com base em despacho 

fundamentado: 

1 - a exigência de outros documentos considerados indispensáveis ao deferimento do pedido; 

2 - a determinação de diligências para fins de esclarecimento ou coleta de subsídios. 

§ 5º - O requerimento, instruído com os documentos relacionados nos anexos mencionados no parágrafo 

anterior, conforme o caso, será apresentado nos locais a seguir indicados: 1 - no Posto Fiscal da Capital - PFC 

313-ITCMD, situado na Avenida Rangel Pestana, 300, 1º andar, Centro - CEP 01017-911, se o domicílio do 

interessado for na Capital ou em outros Estados; 2 - no Posto Fiscal de sua área de vinculação, se o interessado 

for domiciliado nas demais localidades do Estado. § 6º - Fica dispensado o reconhecimento formal da imunidade 

quando a transmissão de bens ou direitos se destinar ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios.” 
42

 Considerando a extinção do título de utilidade pública emitido pelo Ministério da Justiça em decorrência da 

revogação da Lei 91/1935 pela Lei 13204/2015, em 10.11.2016 foi editada a Portaria CAT 109, que, alterando o 

Anexo I da Portaria CAT 15/2003, retirou a comprovação da obtenção do referido título federal do rol de 

documentos exigidos para o reconhecimento da imunidade. Apesar disto, outros certificados, como o de entidade 

beneficente de assistência social (“CEBAS”), permaneceram. 
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CNES.
43

 A despeito disto, o referido reconhecimento de imunidade ainda está vinculado a 

documentos desta natureza. 

Avaliando esta situação peculiar, o Tribunal de Justiça de São Paulo, recentemente, 

no julgamento de recurso de apelação que versou sobre as condições da Portaria CAT 15/03, 

lavrou acórdão em que, no relatório e na fundamentação do voto condutor, verificam-se os 

seguintes excertos que, por relevantes, seguem transcritos:
44

 

“A procedência do presente feito está sujeita somente à confirmação de que a autora 

preenche os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. (...) 

O estatuto social da instituição ora autora demonstra em seu artigo 7º, §3º (fls. 38 dos autos) o 

cumprimento ao primeiro requisito imposto pelo artigo 14 do CTN, qual seja a não distribuição 

do patrimônio ou renda mesmo que em parte a qualquer título. 

Quanto à exigência existente no inciso II do artigo 14 do CTN (aplicação dos recursos no país), 

tem-se presente no §2º do artigo 7º do referido estatuto (fls. 38 dos autos) a previsão: 

“§ 2º - As receitas, rendas, rendimentos e eventual superávit apurado pelo Instituto serão 

integralmente aplicados no país, na consecução e desenvolvimento de seus objetivos sociais.” 

Por fim, há previsão no estatuto social (fls. 46 dos autos) de manutenção da escrituração de 

suas receitas e despesas nos moldes do inciso III do artigo 14 do CTN. Ainda, os documentos 

presentes em fls. 64 a 119 demonstram que o Instituto cumpre as exigências do referido inciso. 

Há demonstração clara e extensa das despesas e práticas contábeis relativas à execução de seus 

objetivos sociais. 

Assim, não há qualquer óbice à declaração da imunidade tributária do Instituto Wal-Mart 

quanto ao ITCMD.” 

Ficou claro, neste julgado, que tão somente os requisitos condizentes com o previsto 

no CTN podem ser cobrados das entidades assistenciais pelo Estado, sob pena de ilegalidade 

das normas que impõem tais exigências. Este é justamente o caso da Portaria CAT 15/03, na 

parte em que atrela o reconhecimento da imunidade à apresentação de certificados. 

 

                                                 
43

 A propósito do cancelamento do certificado de Utilidade Pública Federal, vale transcrever a seguinte 

orientação do Ministério da Justiça, contida em seu site, a respeito da ilegalidade destes documentos após o 

advento da Lei 13204/2015, inclusive para aqueles expedidos antes desta norma: 

“O CNES foi desativado definitivamente, tendo em vista a revogação da lei que permitia o governo federal 

reconhecer as associações e fundações como Utilidade Pública Federal (UPF). Apenas as entidades tituladas 

como UPF, por força de lei, estavam obrigadas a prestar contas anualmente de suas atividades. O principal 

objetivo do CNES era receber os relatórios de atividades das entidades tituladas como UPF e emitir a 

denominada certidão de regularidade de “prestação de contas”. 

Contudo, os títulos de UPF foram revogados (nenhum órgão poderá exigir o certificado de UPF para nenhum 

fim) e as entidades não devem mais apresentar os seus relatórios de atividades. 

Dessa forma, o Ministério da Justiça e Segurança pública não receberá relatórios de atividades das entidades e 

não fornecerá certidão de regularidade (em razão de relatório aprovado) para as entidades antes sujeitas ao 

CNES (UPF, OSCIP, Organização Estrangeira). Assim, todas as ações relacionadas ao CNES foram extintas, 

inclusive a comprovação de vínculo; e não há sistema que o substitua quanto a essas funcionalidades.” 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/entidades/cnes>. Acesso em: 25 de maio de 

2017. 
44

 8ª Câmara de Direito Público, Apelação n. 0017154-52.2012.8.26.0053, Rel. Des. Rubens Rihl, DJE de 

12/08/14. 

http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/entidades/cnes
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2.2.2.2.4. Necessidade de prévio requerimento às autoridades fiscais 

 

Outra questão relacionada aos requisitos para a fruição da imunidade diz respeito à 

forma do reconhecimento do direito. Como vimos, o Estado de São Paulo, no tocante ao 

ITCMD, prevê um procedimento de requerimento e reconhecimento por decisão 

administrativa. 

Juridicamente, este não é, contudo, o trâmite que se coaduna com a norma 

constitucional. Mais uma vez, nem a Constituição nem o CTN possuem determinações 

próximas ou que permitam, por coerência, levar ao entendimento de que este tipo de condição 

pode ser exigido previamente.  

No âmbito federal, a própria Receita Federal já encampou este entendimento em 

resposta a consulta.
45

 Neste mesmo sentido, recentemente, a legislação do Município de São 

Paulo, relativa à imunidade do ISSQN para entidades assistenciais, sofreu algumas alterações. 

Até o advento do Decreto 56141/2015, as entidades imunes deviam apresentar um pedido de 

reconhecimento sujeito a deferimento da autoridade fiscal. Com a referida mudança, a 

Municipalidade passou a exigir somente a declaração, através de sistema próprio, pela 

entidade.
46

 

Na esfera judicial, o tema também foi avaliado sob a ótica da natureza das decisões 

que tratam dos requisitos para a fruição da imunidade. O STF, apreciando este tema 

específico, já decidiu que a imunidade, por sua natureza e características, não prescinde de 

reconhecimento de autoridade fiscal.
47

 Na esteira seguida pelo STF, a decisão judicial que 

                                                 
45

 EMENTA: IMUNIDADE. ISENÇÃO O processo de consulta não se presta a examinar ou atestar a eventual 

condição de imunidade ou isenção da consulente, que envolve também situação de fato, ou seja, o atendimento 

aos requisitos fixados em lei. A fruição de imunidade ou isenção independe de prévia manifestação da 

autoridade fiscal, competindo ao próprio contribuinte verificar o seu efetivo enquadramento nos ditames 

da norma que estabelece o tratamento privilegiado às entidades sem fins lucrativos.” 

Solução de consulta 63/2007, de 21 de maio de 2007 – 6ª Região Fiscal. 
46

 “Art. 1º As pessoas enquadráveis como imunes à tributação pelos impostos municipais, nos termos do artigo 

150, inciso VI, da Constituição Federal, ficam obrigadas a apresentar a Declaração de Imunidade Tributária na 

forma, prazo e demais condições a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e 

Desenvolvimento Econômico. 

Parágrafo único. A emissão da Declaração de Imunidade Tributária: 

I - fica condicionada à prévia atualização dos dados do Cadastro Imobiliário Fiscal e do Cadastro de 

Contribuintes Mobiliários, na forma, condições e prazos dispostos na legislação municipal; 

II - não eximirá o declarante de atender quaisquer convocações efetuadas pela Secretaria Municipal de Finanças 

e Desenvolvimento Econômico para apresentação de documentos comprobatórios de seu direito e condição; 

III - não exonerará o declarante do cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação municipal. 

Art. 2º A emissão da Declaração de Imunidade Tributária permitirá à entidade enquadrada na alínea “c” do 

inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal o desempenho de suas atividades na qualidade de imune perante 

o Município de São Paulo.” 
47

 “Ademais, no que tange ao momento a partir do qual a entidade poderá usufruir do benefício, conclui-se que a 

imunidade deve retroagir à data em que comprovado o preenchimento dos pressupostos legais para sua 
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reconhece a imunidade não deve ter caráter constitutivo, ou seja, não permite a aplicação 

apenas a partir deste reconhecimento. Diferentemente disto, o reconhecimento retroage e 

alcança fatos pretéritos, limitados temporalmente ao momento em que os requisitos foram 

efetivamente preenchidos. 

Destas decisões infere-se que, muito embora as autoridades fiscais tenham atribuição 

de fiscalização das operações passíveis de tributação, no contexto da aplicação da imunidade 

não pode haver condicionamento ao deferimento de pedidos de reconhecimento ou outros 

correlatos e, além disto, a imunidade deve ser reconhecida desde o preenchimento das 

condições necessárias, independentemente de formalizações. 

 

2.2.2.3. Isenções 

 

Além da imunidade, a Lei 10705/2000 de São Paulo indicou algumas hipóteses de 

isenção que podem ser úteis para as entidades assistenciais, mesmo em hipóteses que não 

sejam específicas para o Terceiro Setor. 

Vejamos o contido no art. 6º, inciso II, da Lei: 

“Artigo 6º - Fica isenta do imposto: (...) 

II - a transmissão por doação:  

a) cujo valor não ultrapassar 2.500 (duas mil e quinhentas) UFESPs;  

b) de bem imóvel para construção de moradia vinculada a programa de habitação popular; 

c) de bem imóvel doado por particular para o Poder Público.  

§ 1º - Para fins de reconhecimento das isenções previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso I, 

e na alínea "a" do inciso II, poderá ser exigida a apresentação de declaração, conforme dispuser 

o regulamento.  

§ 2º - Ficam também isentas as transmissões "causa mortis" e sobre doação de quaisquer 

bens ou direitos a entidades cujos objetivos sociais sejam vinculados à promoção dos 

direitos humanos, da cultura ou à preservação do meio ambiente, observado o seguinte:  

1 - o reconhecimento dessa condição deverá ser feito, de forma cumulativa, pela 

Secretaria da Fazenda e, conforme a natureza da entidade, pela Secretaria da Justiça e 

da Defesa da Cidadania, pela Secretaria da Cultura ou pela Secretaria do Meio 

Ambiente, de acordo com disciplina a ser estabelecida pelo Poder Executivo;  

2 - deverão ser observados os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e os 

demais previstos na legislação tributária.” 

                                                                                                                                                         
concessão. Isso porque a imunidade não é concedida pelo Fisco, mas outorgada diretamente pela Constituição 

Federal. Não se trata de favor fiscal, mas de regra supressiva da competência.” 

1ª Turma, Recurso extraordinário com agravo 808.340/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 19/12/2014. 
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No caso da imunidade do inciso II, alínea “a”, a aplicação da isenção depende 

exclusivamente do valor doado, sendo irrelevante a condição do doador e do donatário. Como 

a UFESP equivale, em 2017, a R$ 25,07
48

, o benefício atinge doações de até R$ 62.675,00. 

O par. 2º, por sua vez, prevê isenção para entidades voltadas aos direitos humanos, 

cultura e preservação do meio ambiente. Verifica-se, contudo, que os requisitos para a fruição 

da isenção são mais amplos do que aqueles necessários para a imunidade. Em contrapartida, o 

benefício atinge uma gama maior de atividades desempenhadas, a exemplo da cultura. 

Estas condições, por estarmos tratando de isenção, devem ser observadas e 

cumpridas, salvo nos casos em que as exigências sejam desarrazoadas na situação de alguma 

entidade ou de restrição da interpretação, mais ainda do que a literal (CTN, art. 111), pelas 

autoridades fiscais, quando haverá abertura para questionamento judicial. 

 

2.3. Contribuição destinada ao programa de integração social – PIS e contribuição para 

o financiamento da seguridade social – COFINS 

 

Tendo em vista a possibilidade de que o Fisco federal exija das entidades do Terceiro 

Setor o PIS e a COFINS sobre os valores recebidos a título de doações, é relevante avaliarmos 

as razões de possíveis questionamentos e as medidas que podem ser adotadas em face disto. 

Consideraremos, neste sentido, a imunidade relativa às contribuições sociais e as 

características da isenção da COFINS passível de aplicação, além do tratamento diferenciado 

relativo ao PIS. 

 

2.3.1. Imunidade das contribuições sociais 

 

Além da imunidade de impostos, há, também, outro benefício previsto na 

Constituição em seu art. 195, par. 7º.
49
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 Comunicado do Coordenador de Administração Tributária - CAT 20, de 20/12/2016. 
49

 “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: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que 

lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
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Tal artigo trata do financiamento da seguridade social, estipulando, de modo geral, 

que ele será realizado por toda a sociedade, incluindo, assim, pessoas físicas e jurídicas de 

qualquer natureza. 

As seguintes contribuições sociais podem ser devidas e recolhidas pelas entidades do 

Terceiro Setor: contribuição previdenciária devida pelo empregador ou “patronal” (inciso I, 

alínea “a”), contribuição ao programa de integração social – PIS, contribuição destinada ao 

financiamento da seguridade social – COFINS (inciso I, alínea “b”), contribuição ao PIS e 

COFINS incidentes sobre a importação - “PIS-Importação” e “COFINS-Importação” (inciso 

IV) e contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL (inciso I, alínea “c”). 

Passando à análise do benefício ao Terceiro Setor relativo a todas estas 

contribuições, notamos no dispositivo constitucional citado que “são isentas de contribuição 

para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às 

exigências estabelecidas em lei”. 

Muito embora a Constituição tenha empregado o termo “isentas”, não estamos 

tratando de isenção, mas de verdadeira imunidade, como o próprio STF já foi instado a 

dizer.
50

 

Em que pese estas duas espécies de benefícios fiscais afastem a incidência do tributo 

nas situações especificadas pelas normas tributárias, as formas de interpretação, 

principalmente voltadas à extensão do benefício, são assaz diferentes. 

De fato, as imunidades possuem origem constitucional e representam limitações ao 

poder de tributar conferido aos entes competentes. Por esta razão, entende-se que estas 

normas devem ser interpretadas de forma extensiva, sempre visando a não tolher, sob pena de 

inconstitucionalidade, a ideia exprimida, como tem asseverado o STF.
51

  

                                                                                                                                                         
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria 

e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (...) 

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que 

atendam às exigências estabelecidas em lei. (...)” 
50

 “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de 

contribuição para a seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social, com o favor 

constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A 

jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, 

da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) 

estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.” 

Primeira Turma, Recurso em Mandado de Segurança 22192/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 

19/12/1996, p. 51802 
51

 “No caso da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a Corte tem conferido interpretação 

extensiva à respectiva norma, ao passo que tem interpretado restritivamente as normas de isenção.” 
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Já a isenção, sendo concedida por vontade do ente competente para a instituição do 

tributo, deve, por coerência, ser interpretada nos estritos limites do texto legal, ou seja, 

literalmente, na forma determinada pelo art. 111 do CTN.
52

 

 

2.3.1.1. Condições à fruição do benefício 

 

Como exposto no tópico relativo à imunidade de impostos, tem prevalecido em 

âmbito judicial que os requisitos a serem observados para a fruição do benefício estão 

delineados em legislação complementar, qual seja, o art. 14 do CTN. Os elementos previstos 

em lei ordinária não podem, por esta razão, impor limitações excedendo ao já previsto no 

CTN. 

No caso da imunidade das contribuições sociais, devemos considerar que o par. 7º do 

art. 195 também contém uma disposição final semelhante àquela contida no art. 150, inciso 

VI, alínea “c”, ou seja, também autoriza a fruição da benesse desde que atendidas as 

“exigências estabelecidas em lei”. Cumpre verificar, dessa forma, se o tratamento deveria ser 

o mesmo aplicado aos impostos. 

Analisando o art. 14 do CTN, constatamos que ele trata dos requisitos para a 

aplicação da imunidade versada no art. 9º, inciso IV, alínea “c”, do mesmo diploma, o qual 

remete à imunidade de impostos. Pela literalidade do CTN não seria possível, portanto, 

afirmar que os requisitos a serem observados pelas entidades beneficentes assistenciais seriam 

os mesmos do citado art. 14. 

Este tema também tem sido alvo de acirrado debate nos âmbitos administrativo e 

judicial, na medida em que temos, assim como para os impostos, legislações passíveis de 

questionamentos. 

De modo a tratar do cerne desta discussão, analisaremos as condições impostas à 

aplicação do benefício no que toca às contribuições previdenciárias, que, como exposto, são 

classificadas como contribuições sociais na forma do art. 195 da CF. Estes requisitos são 

igualmente aplicáveis às demais contribuições sociais citadas acima, como a contribuição ao 

PIS e a COFINS, uma vez que a jurisprudência reconhece a elas a mesma natureza.
53

 

                                                                                                                                                         
1ª Turma, Recurso Extraordinário 385.091/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 06/08/2013. 
52

 “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 

(...) 

II - outorga de isenção;” 
53

 “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ART. 195, § 7º, DA CF. IMUNIDADE. 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS. PIS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (...) 

“3. A Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, instituída pela Lei Complementar nº 7/70, bem como 
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A Lei 8212/1991 tratou em seu art. 55 dos requisitos a serem observados para a 

fruição da “isenção” pelas entidades assistenciais, tendo vigorado até sua revogação expressa 

pela Lei 12101/2009, que passou a dispor sobre este tema em seus arts. 29 e 30. Em ambos os 

diplomas as certificações foram exigidas para o reconhecimento do direito, tendo sido 

mantida ao longo dos anos a lógica instituída pela Lei 8212/1991. 

Foi no contexto de questionamentos sobre o conteúdo destas leis ordinárias que o 

STF, julgando um conjunto de casos sobre este ponto específico, decidiu, por sua composição 

plenária, que o art. 55 da Lei 8212/1991 foi inconstitucional por afronta direta ao art. 146, 

inciso II, da CF/1988. 

Estes julgamentos, por sua relevância e impacto ao Terceiro Setor, foram 

amplamente divulgados e receberam destaque, inclusive, nos informativos do próprio 

Tribunal. Dos casos considerados, vale enfatizar os julgamentos da ADI 2028
54

 e do RE 

566622. 

Em que pese tenha havido a oposição de embargos de declaração contra os acórdãos 

lavrados, os quais aguardam julgamento
55

, é certo que o próprio STF já vem aplicando a 

referida posição em outros casos, como, por exemplo, no Agravo Regimental no RE 

434978/SC, relatado pelo Ministro Marco Aurélio.
56

 

Nesta decisão, além da confirmação da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 

8212/1991, foi aduzido que, na ausência de lei complementar tratando especificamente da 

imunidade das contribuições sociais, deve ser observado, subsidiariamente, o previsto no art. 

14 do CTN. Não podemos olvidar que este entendimento pode ser transposto para todos os 

casos em que são discutidas as exigências previstas na Lei 12101/2009. 

                                                                                                                                                         
a COFINS, instituída pela Lei Complementar nº 70/91, foram expressamente recepcionadas pela atual Carta 

Constitucional no art. 239, com natureza previdenciária e destinadas a financiar a seguridade social. Trata-se de 

contribuições sociais, sujeitando-se, portanto, às disposições contidas no art. 195, § 7º, da Lei Maior.” 

Apelação Cível 247502, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 6ª Turma, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, 

e-DJF3 de 16.11.2010, p. 634. 
54

 Órgão Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/05/2017. 
55

 Em consulta de andamento processual realizada no site do STF (<http://www.stf.jus.br>) em 20/10/2017, 

verificou-se que os referidos embargos de declaração ainda pendiam de julgamento. 
56

 “O artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, ao prever requisitos para o exercício da imunidade tributária versada no § 

7º do artigo 195 da Carta da República, revela verdadeiras exigências prévias à fruição do aludido direito, 

extrapolando o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional. O quadro conduz ao reconhecimento da 

inconstitucionalidade formal ante a violação do artigo 146, inciso II, da Carta da República. Os pressupostos 

legais previstos na parte final do mencionado § 7º, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, 

são somente os descritos no artigo 14 do citado Código.” 

1ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 434978/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 

17/05/2017. 

http://www.stf.jus.br/
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Assim, seguindo a conclusão do STF ora exposta, as condições para fruição da 

imunidade do art. 195, par. 7º, da CF são equivalentes às previstas para o benefício do art. 

150, inciso VI, alínea “c”, atinente aos impostos. 

 

2.3.2. Isenção da COFINS 

 

A Medida Provisória 2.158-35/01 outorgou em seu artigo 14, inciso X, a seguir 

transcrito, isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

incidente sobre receitas decorrentes de atividades próprias de entidades sem fins lucrativos: 

“Art. 14.  Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são 

isentas da COFINS as receitas: (...) 

 X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.” 

O art. 13, citado, lista as entidades consideradas pelo Executivo na edição desta 

Medida Provisória que, nos incisos III, IV e VIII, atingem as entidades assistenciais do 

Terceiro Setor.
57

 

O regulamento da Contribuição ao PIS e da COFINS, veiculado pelo Decreto n. 

4.524/02, trouxe a mesma disciplina, prevendo a isenção com a mesma redação em seu art. 

46, in verbis: 

“Art. 46 - As entidades relacionadas no art. 9º deste Decreto (Constituição Federal, art. 195, 

parágrafo 7º, e Medida Provisória n. 2158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e art. 17): 

I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e 

II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades próprias. 

Parágrafo único - Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as 

entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado 

de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo com o disposto no art. 55 da Lei n. 

8212, de 1991.” 

Visando a regulamentar o referido benefício fiscal, a então Secretaria da Receita 

Federal, por meio da Instrução Normativa SRF n. 247/02, em seu artigo 47, parágrafo 2º, 

disciplinou que, para efeito de sua aplicação, deveria ser entendido por receita decorrente de 

                                                 
57

 “Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um 

por cento, pelas seguintes entidades: (...) 

III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro 

de 1997; 

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, a que se refere o art. 15 

da Lei no 9.532, de 1997; (...) 

VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público; (...)” 
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atividades próprias apenas os rendimentos que não tivessem cunho contraprestacional. Veja-

se o teor deste dispositivo: 

“Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9º desta Instrução Normativa: 

I – não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e 

II – são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias. 

§ 1º Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as entidades de 

educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, 

renovado a cada três anos, de acordo com o disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991. 

§ 2º Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas 

decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, 

assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter 

contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus 

objetivos sociais.” 

Dessa forma, em conformidade com o citado ato normativo, as receitas oriundas de 

doações, mensalidades e outras vias que não estejam vinculadas a uma contraprestação direta 

estariam desoneradas da tributação. 

Em que pese este estas normas tenham sido debatidas nas esferas administrativa e 

judicial quanto à restrição imposta às receitas de cunho contraprestacional, é fato que o 

alcance do benefício sobre as doações, objeto do presente estudo, não tem sido alvo de 

questionamentos. 

Portanto, não tendo determinada entidade cumprido os requisitos para a fruição da 

imunidade, é possível, ainda assim, a busca do preenchimento das condições para a fruição da 

isenção. 

 

2.3.3. Tratamento diferenciado relativo à contribuição ao PIS 

 

Reiteramos que, para que não haja questionamento por parte do Fisco federal relativo 

às verbas recebidas das empresas doadoras, é importante a aplicação da imunidade das 

contribuições sociais (CF, art. 195, par. 7º). 

Caso os requisitos para a imunidade não estejam presentes, o correspondente à 

isenção da COFINS, para o PIS, não seria a desoneração completa, mas a regra que permite a 

incidência desta contribuição pela alíquota de 1% sobre a folha de salários, também contida 

na MP 2158-35/2001, transcrita abaixo: 

“Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à 

alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades: 
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I - templos de qualquer culto; 

II - partidos políticos; 

III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 

10 de dezembro de 1997; 

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, a que se 

refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997; 

V - sindicatos, federações e confederações; 

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; 

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público; 

IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e 

X - a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organizações Estaduais de 

Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1o da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.” 

Considerando que a base tributável pela contribuição ao PIS, nesta hipótese, passa a 

ser apenas a folha de salários, as verbas auferidas a título de doação permanecem 

desoneradas. 

 

2.3.4. Considerações sobre as bases de cálculo da contribuição ao PIS e da 

COFINS e sobre as manifestações da Receita Federal do Brasil a respeito do conceito de 

receita bruta 

 

A par desta discussão a respeito do cumprimento dos requisitos para a fruição da 

isenção da COFINS e do tratamento desonerado para a contribuição ao PIS, o que, por si só, 

em caso positivo, afastaria o risco de questionamentos, é possível, ainda, refutar a incidência 

destas contribuições sobre verbas recebidas a título de doação. 

Para seguirmos este raciocínio, precisamos ter em conta as alterações na legislação 

tributária federal promovidas recentemente pela Lei 12973/2014. 

Dentre vários temas relevantes, esta lei dispôs sobre o conceito de receita bruta, 

dando nova redação ao disposto no art. 12 do Decreto-Lei 1598/1977, que foi indicado como 

base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS tanto no regime cumulativo (Lei 

9718/98, art. 3º) como no não cumulativo (Lei 10637/2002, art. 1º e Lei 10833/03, art. 1º). 

Confira-se o teor deste artigo: 

“Art. 12. A receita bruta compreende:  

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;  
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II - o preço da prestação de serviços em geral;  

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e  

IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos 

incisos I a III.    

§ 1o  A receita líquida será a receita bruta diminuída de: 

I - devoluções e vendas canceladas; 

II - descontos concedidos incondicionalmente; 

III - tributos sobre ela incidentes; e 

IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 

183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. 

(...)” 

Pois bem. Analisando os quatro incisos deste artigo, notamos que os três primeiros 

exigem, para abarcar o valor no conceito de receita bruta, o exercício de uma atividade pela 

pessoa jurídica que lhe gere, por contraprestação, um ingresso (venda, prestação de serviços e 

operações de conta alheia, como a comissão ou a intermediação de negócios). 

Por coerência, o inciso IV deve seguir a mesma ideia, ou seja, outra atividade que 

gere receita por contraprestação também deve ser incluída no conceito de receita bruta. 

Ocorre que as doações não pressupõem o exercício de uma contraprestação direta 

(mesmo no caso das doações modais e com encargos, como vimos anteriormente, que não 

afastam a incidência do ITCMD), pelo seu caráter de liberalidade. 

É importante notar que própria RFB, analisando este ponto em outro contexto 

(avaliação das bonificações em vendas a título gratuito), adotou este posicionamento, como 

podemos verificar nas ementas abaixo de soluções de consulta: 

“BASE DE CÁLCULO . BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO GRATUITO, 

DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE VENDA.  

A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida legalmente como o valor do 

faturamento, entendido este como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Nos casos em que a 

bonificação em mercadoria é concedida por liberalidade da empresa vendedora, sem 

vinculação a operação de venda e tampouco vinculada a operação futura, não há como 

caracterizá-la como desconto incondicional, pois não existe valor de operação de venda a ser 

reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que acompanha a 

operação tem natureza de gratuidade, natureza jurídica de doação, não há receita e, 

portanto, não há que se falar em fato gerador do tributo, pois a receita bruta não será 

auferida. Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de forma gratuita, não integra a base de 

cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.”
58

 

“EMENTA: BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO 

GRATUITO.  
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 Solução de Consulta 130, de 03/12/2012 – 8ª Região Fiscal. 
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A concessão de bonificação em mercadorias, desvinculada de uma operação de venda, 

constitui doação, não estando incluída entre as hipóteses de incidência da Cofins, por não 

configurar receita.”
59

 

Seguindo a visão da própria RFB, a gratuidade e a liberalidade afastam o caráter de 

receita para a pessoa jurídica receptora, de modo que a incidência das contribuições fica 

prejudicada. 

Dessa forma, no âmbito das doações a entidades do Terceiro Setor, este 

entendimento representa fundamento adicional à desoneração por estes tributos. 

 

2.4. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL 

 

Tratamos precipuamente, até o momento, dos benefícios aplicáveis às entidades que 

recebem os recursos doados por outras empresas. Também há, contudo, atrativos previstos na 

legislação para os doadores. 

A Lei 9249/1995, em seu art. 13, trata das vedações de deduções na apuração do 

IRPJ e da CSLL, tratando de modo excepcional, em seu par. 2º, das verbas que podem ser 

deduzidas. Vejamos este dispositivo: 

“Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre 

o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 

da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964: (...) 

§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações: (...) 

III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de 

computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil, 

sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa 

jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, 

observadas as seguintes regras: 

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente bancária 

diretamente em nome da entidade beneficiária; 

b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, 

segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade 

beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na 

realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu 
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 Solução de Consulta 136, de 21/08/2012 – 10ª Região Fiscal. 
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cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores 

ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto; 

c) a entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei no 13.019, 

de 31 de julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 

9.790, de 23 de março de 1999, independentemente de certificação. (Redação dada pela Lei 

nº 13.204, de 2015)” 

De acordo com este artigo, a empresa doadora, por exceção, poderá deduzir as 

doações realizadas a entidades do Terceiro Setor que possuam as seguintes características 

cumulativas: (i) sejam legalmente constituídas no Brasil e (ii) prestem serviços gratuitos aos 

empregados da empresa doadora ou à comunidade em que atuem. 

É necessário, de acordo com a alínea “a” do par. 2º, que a doação seja feita 

diretamente em conta bancária da entidade donatária. Exige-se, ainda, que a doadora guarde 

em arquivo uma declaração emitida pela donatária na forma regulamentada pela RFB, em que 

se compromete a observar requisitos semelhantes àqueles previstos nos incisos I e II do art. 14 

do CTN, de modo que aqui estamos tratando de possíveis entidades do Terceiro Setor 

beneficiadas pelas imunidades de impostos e de contribuições sociais. 

A alínea “c” demanda, ainda, que a entidade donatária seja classificada como 

organização da sociedade civil, na forma da Lei 13019/2014, cumpridos os requisitos da Lei 

9790/1999, em seus arts. 3º e 16. Ainda, por definição deste diploma (art. 2º, inciso I, alínea 

“a”), considera-se organização da sociedade civil a seguinte pessoa jurídica: 

“Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, 

e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou 

por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.” 

São novamente, como vemos, condições semelhantes à dos incisos I e II do art. 14 do 

CTN. 

Das condições da Lei 9790/1999, destacamos a exigência de que a entidade tenha 

finalidade voltada ao interesse público (art. 3º),
60

 bem como a vedação à “participação em 
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 “I - promoção da assistência social; II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das 

organizações de que trata esta Lei; IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei; V - promoção da segurança alimentar e nutricional; VI - 

defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; VII - 
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campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas” (art. 

16). 

Um ponto importante é a inclusão, na redação da alínea “c” do inciso III transcrito 

acima, da expressão “independentemente de certificação”, ou seja, a observância das 

condições é suficiente para a dedutibilidade pela doadora, favorecendo as transferências de 

recursos na medida em que não se exige das donatárias a obtenção e a renovação periódica de 

certificações. 

Vale salientar que a redação original desta alínea era a seguinte: “c) a entidade civil 

beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente 

da União.” Este texto foi alterado recentemente, em 2015, pela Lei 13204/2015, que extinguiu 

o certificado de Utilidade Pública Federal. 

Quanto à declaração exigida pela Lei 9249/1995, em seu art. 13, inciso III, alínea 

“b”, deveria ser seguido, para aceitação em eventual avaliação pela fiscalização federal, o 

modelo veiculado na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 87/1996. 

Apesar de, posteriormente à Lei 13204/2015, ter sido editado o Ato Declaratório 

Executivo do Coordenador Geral de Atendimento e Educação Fiscal (ADE COAEF) 19/2016, 

que teve por intuito “facilitar a apresentação de informações pelo interessado” em formulário 

digital, o campo para a indicação dos dados relativos ao reconhecimento formal da condição 

de entidade de utilidade pública continuou a constar no modelo, o que o torna, neste aspecto, 

ilegal. Assim, a falta da informação do certificado neste documento não deve obstar a 

aplicação do benefício. 

Respeitados, pois, todos os requisitos previstos na Lei 9249/1995, as doações às 

entidades do terceiro setor poderão ser deduzidas do lucro operacional da doadora até o limite 

permitido de 2% na apuração do IRPJ e da CSLL. 

Ressaltamos que esta sistemática não garante à doadora a recuperação integral do 

valor doado, uma vez que não estamos tratando, aqui, de dedução direta do imposto e da 

contribuição devidos. Como a dedução atinge das bases de cálculo, a parcela a ser retornada, 

de certa forma, à doadora, corresponderia, em um cálculo simples e sem adentrar em 

                                                                                                                                                         
promoção do voluntariado; VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; IX - 

experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, 

comércio, emprego e crédito; X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 

jurídica gratuita de interesse suplementar; XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 

atividades mencionadas neste artigo; XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 

implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por qualquer meio de transporte.” 
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especificidades da situação fiscal da empresa, ao valor da doação multiplicado pelas alíquotas 

aplicáveis de IRPJ e CSLL. 

Apesar disto, esta medida, como incentivo fiscal, pode fomentar a realização de 

doações a entidades do Terceiro Setor. 
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CAPÍTULO 3. AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS QUESTIONAMENTOS À 

FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NO CONTEXTO DOS GRUPOS EMPRESARIAIS 

 

Como indicamos ao longo do presente trabalho, muitas corporações buscam, com a 

criação de entidades assistenciais, o desenvolvimento de um lado sustentável e altruísta, em 

contraposição ao objetivo lucrativo almejado por qualquer empresa. 

A criação de entidades no seio do mesmo grupo econômico permite não apenas o 

controle das ações realizadas por esta entidade, mas também o direcionamento das atividades 

à esfera do ramo de atuação da corporação. É possível, assim, que um conglomerado de 

empresas atuantes no setor de telecomunicação crie uma entidade assistencial voltada para a 

disseminação de educação através de equipamentos eletrônicos e acesso à “internet”. Em 

outro exemplo, uma empresa do ramo de energia pode criar uma entidade voltada ao 

oferecimento de iluminação e a conscientização das formas mais adequadas de sua utilização 

em regiões carentes da sua área de atuação. Temos, a depender do ramo de atividade, uma 

gama extensa de possibilidades. 

Além disto, as entidades originadas em grandes corporações contam com apoio 

financeiro da empresa ou do grupo econômico ao qual está ligada, de forma que, caso o 

negócio seja viável financeiramente, maior a probabilidade de que a entidade consiga, 

recebendo apenas recursos advindos deste grupo, desempenhar bem suas atividades. 

Veremos, adiante, se a aplicação dos benefícios fiscais avaliados de forma 

pormenorizada nos tópicos anteriores tem sido, ou pode ser, questionada por conta deste tipo 

de estruturação, ou seja, uma entidade assistencial inserida no contexto de um grupo 

empresarial, especificamente no tocante as transferências de recursos entre estas pessoas 

jurídicas. 

 

3.1. Disposições normativas 

 

Analisamos uma série de benefícios fiscais aplicáveis às entidades do Terceiro Setor 

que foram instituídos para não prejudicar a atuação destas instituições, que visam, por sua 

natureza, a cobertura de ações que deveriam ser realizadas pelo Estado e garantidas a todos os 

cidadãos, mas que, na prática, não o são. 

As desonerações fiscais buscam, principalmente, permitir que as entidades 

mantenham os recursos financeiros recebidos na utilização de seus objetivos assistenciais. 

Tanto é assim que muitas das condições que analisamos dizem respeito à impossibilidade de 
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distribuição de rendas e patrimônio, bem como o dever de manutenção dos mesmos no país e 

aplicados a tais atividades. 

Estes são requisitos que devem ser observados tanto para imunidade de impostos 

como para a imunidade de contribuições sociais, além das isenções de tributos devidos nas 

três esferas da Federação, como IRPJ, ITCMD, ISSQN etc. Auxiliando a manutenção de tais 

recursos na atividade assistencial pela dispensa de recolhimento de Tributo, o Estado fomenta 

a atuação das instituições do Terceiro Setor. 

Como foi visto, a grande maioria das exigências feitas às entidades assistenciais é 

relativa à comprovação do seu caráter e da realização contínua de seus objetivos voltados ao 

auxílio, como a necessidade de manutenção e guarda de livros e registros contábeis regular 

por prazo razoável.  

Não verificamos, contudo, disposições direcionadas às entidades assistenciais que 

tenham tentado vedar a fruição de benefícios a depender da origem dos recursos, desde que 

idôneos, evidentemente. Isto se aplica, também, ao recebimento de recursos pelas entidades 

do Terceiro Setor por empresas mantenedoras, inclusive quando do mesmo grupo econômico. 

Estas entidades podem, assim, em face da legislação vigente, fruir as imunidades e 

isenções desde que preencham os requisitos necessários e que são comuns a todas pessoas 

jurídicas que buscam sua aplicação. 

Pela ótica das empresas doadoras, temos, como vimos, benefício atinente à dedução, 

na apuração do IRPJ e da CSLL, dos valores doados, limitados a 2% do lucro operacional. 

Novamente, as regras que tratam desta possibilidade não vedam sua aplicação por 

conta da condição das empresas nem pela sua relação com a entidade donatária. 

Analisando, contudo, legislações correlatas, verificamos dispositivo semelhante à 

situação discutida na Lei 11438/2006, que trata dos “incentivos e benefícios para fomentar as 

atividades de caráter desportivo”. 

Vejamos o teor do artigo que trata das doações e patrocínios: 

“Art. 1º. A partir do ano-calendário de 2007 e até o ano-calendário de 2022, inclusive, poderão 

ser deduzidos do imposto de renda devido, apurado na Declaração de Ajuste Anual pelas 

pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica 

tributada com base no lucro real os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no 

apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério 

do Esporte. (Redação dada pela Lei nº 13.155, de 2015) 

§ 1o  As deduções de que trata o caput deste artigo ficam limitadas: 

I - relativamente à pessoa jurídica, a 1% (um por cento) do imposto devido, observado o 

disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em cada período de 

apuração; (Redação dada pela Lei nº 11.472, de 2007) 
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II - relativamente à pessoa física, a 6% (seis por cento) do imposto devido na Declaração de 

Ajuste Anual, conjuntamente com as deduções de que trata o art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de 

dezembro de 1997. 

§ 2o  As pessoas jurídicas não poderão deduzir os valores de que trata o caput deste artigo para 

fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL. 

§ 3o  Os benefícios de que trata este artigo não excluem ou reduzem outros benefícios fiscais e 

deduções em vigor. 

§ 4o  Não são dedutíveis os valores destinados a patrocínio ou doação em favor de 

projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica vinculada ao 

doador ou patrocinador. 

§ 5o  Consideram-se vinculados ao patrocinador ou ao doador: 

I - a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, administrador, 

gerente, acionista ou sócio, na data da operação ou nos 12 (doze) meses anteriores; 

II - o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes do 

patrocinador, do doador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa 

jurídica vinculada ao patrocinador ou ao doador, nos termos do inciso I deste parágrafo; 

III - a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha como titulares, 

administradores acionistas ou sócios alguma das pessoas a que se refere o inciso II deste 

parágrafo.” 

Este dispositivo, semelhantemente ao disposto no art. 13 da Lei 9249/95, também 

prevê a dedução de valores doados ou despendidos a título de patrocínio, com a diferença de 

que, aqui, a redução é feita diretamente dos montantes de IRPJ devidos, não da base de 

cálculo do tributo. 

O modelo da Lei 11438/2006 é, neste aspecto, mais eficaz do ponto de vista fiscal 

para o doador ou patrocinador. 

O par. 4º, contudo, prevê a vedação de que a dedução seja operada quando houver 

vinculação da doadora à receptora dos recursos. 

As hipóteses do par. 5º, que conceituam a vinculação para esta finalidade, indicam 

que ela pode ocorrer, em suma, pela relação, atual ou pretérita, conforme o caso, entre 

gestores, acionistas, sócios e parentes envolvidos nas duas pessoas jurídicas. 

Pois bem. Averiguando a edição desta norma, constatamos que ela teve origem no 

Projeto de Lei 1367/2003, de autoria do Deputado Federal Bismarck Maia. A primeira versão 

deste projeto já continha, no tocante às vedações às vinculações, o seguinte artigo: 

“Art. 7º. Em nenhuma hipótese, a doação e o patrocínio poderão ser feitos pelo contribuinte a 

pessoas a ele vinculada. 

Parágrafo 1º. Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador: 

I - a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titular, administrador, gerente, 

acionista, sócio, nada data da operação, ou nos doze meses anteriores; 
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II – outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja sócio. 

Parágrafo 2º. Não se consideram vinculadas as instituições de qualquer natureza, sem fins 

lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em 

funcionamento, na forma da legislação em vigor e desta lei.” 

Apesar das alterações que esta redação sofreu até sua redação final, vigente até o 

presente momento, a ideia de vedação à vinculação foi mantida. 

Analisando a justificativa de encaminhamento do projeto à Câmara dos Deputados, 

notamos que não houve trechos específicos para explicar a inclusão de um dispositivo desta 

natureza. A redação desta exposição se limitou à necessidade de outorga dos benefícios fiscais 

para a propulsão do desenvolvimento do esporte e do ramo do entretenimento no país.  

Podemos, a despeito disto, cogitar algumas razões para este tratamento. Como já 

dito, a sistemática de dedução instituída pela “Lei de Incentivo ao Esporte” é mais eficiente 

do ponto de vista de redução de carga tributária do que o procedimento de cálculo da Lei 

9249/1995, uma vez que a dedução é feita diretamente dos tributos devidos, não de sua base 

de cálculo. 

Dessa forma, se estivermos tratando de uma empresa que, hipoteticamente, tenha 

apurado imposto de renda a pagar de R$ 10.000.000,00, ela poderá, por meio desta mecânica 

de incentivo, efetuar uma doação de R$ 100.000,00 (1%) a uma entidade esportiva, 

preenchidas as demais condições legais, e deduzir integralmente este valor no pagamento de 

seu IRPJ. 

Na prática, o efeito financeiro, para a doadora, é neutro neste exemplo, pois ela 

entrega algo que deveria ser, invariavelmente, pago ao Estado (União Federal). A entidade 

esportiva, por sua vez, aufere o recurso doado e o aplica em suas operações. 

A vinculação entre a doadora e a donatária nesta hipótese poderia mascarar uma 

transferência de recursos com o fito de impedir o pagamento de imposto relativo à parcela 

doada. 

No caso da Lei 9249/1995, como o impacto de redução fiscal é menor, pois a 

dedução atinge a base e não o tributo diretamente, a margem para planejamentos tendentes à 

diminuição de imposto a pagar é menor. 

Outra razão para a cautela da Lei 11438/2006 pode ser vista na própria natureza das 

entidades que recebem os recursos. As entidades assistenciais, como vimos, estão sujeitas a 

condições mais rigorosas para a manutenção de incentivos, inclusive fiscais. As próprias 

certificações, a par das decisões judiciais que afastam sua necessidade, exemplificam e 

evidenciam esta complexidade. 
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Temos, portanto, que é possível justificar, ao menos com estes dois elementos, uma 

diferenciação entre o sistema da Lei 9249/1995 e da Lei 11438/2006. 

É de se reconhecer, contudo, que eventual alteração legislativa que tenha por objeto a 

equiparação do tratamento da Lei do Incentivo ao Esporte à situação das entidades 

assistenciais poderá acarretar a impossibilidade de realização de deduções no âmbito de 

doações entre empresas e suas entidades do Terceiro Setor. 

Com efeito, é possível, nestes tipos de organizações, a existência de conjunto diretivo 

na entidade assistencial composto por executivos das próprias empresas, viabilizando, assim, 

a persecução de interesses alinhados à postura do grupo econômico. Até que tal modificação 

legislativa ocorra, contudo, não é possível, juridicamente, que as deduções nas apurações de 

IRPJ e de CSLL sejam questionadas pelo fisco federal. 

É necessário ressalvar, neste ponto, a possibilidade de desconsideração de atos 

simulados, apesar da baixa probabilidade de ocorrência neste contexto, e a aplicação do 

disposto no par. único do art. 116 do CTN, in verbis: 

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e 

existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias 

materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 

constituída, nos termos de direito aplicável. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 

tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os 

procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.”    

Em caso de autuação fiscal em decorrência de situações como esta, o IRPJ e a CSLL 

não recolhidos serão exigidos em conjunto com os juros de mora e a multa de ofício 

qualificada, cabível quando houver intenção lesiva ao Estado, na forma do art. 44, inciso I e 

par. 1º, da Lei 9430/1996: 

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...) 

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou 

contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de 

declaração inexata; 

§ 1º. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos 

casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, 

independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” 
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Adiciona-se a isto, ainda, as penalidades decorrentes da prática de crimes contra a 

ordem tributária eventualmente cometidos pela simulação visando à redução de carga 

tributária (Lei 8137/1990). 

 

3.2. Jurisprudência administrativa e judicial 

 

Além da avaliação de atos normativos que pudessem questionar as operações de 

doação para entidades do Terceiro Setor por empresas envolvidas em sua criação, este estudo 

abarcou, também, a busca de decisões sobre casos específicos em que este tema tenha sido 

levado a discussão, tanto na esfera administrativa como na judicial. 

Tal procura foi efetuada com base nos seguintes critérios: 

 

I. No tocante às deduções de IRPJ e CSLL pelas empresas doadoras 

A pesquisa envolveu o período de 1º de janeiro de 2000 a 31 de maio de 2017 e 

considerou as palavras-chave “IRPJ”, “CSLL”, “isenção”, “imunidade”, 

“entidade”, “terceiro setor”, “empresa”, “grupos econômicos”, “grupos 

empresariais”, “requisitos” e “condições” (todas em conjunto e em grupos de 

termos alternados). Foram consultados os “sites” dos repertórios de 

jurisprudência dos seguintes órgãos: 

A. Esfera administrativa 

a) Ementário de consultas da Receita Federal do Brasil;
61

 

b) Ementário de decisões das Delegacias da Receita Federal do Brasil de 

Julgamento – DRJs;
62

 

c) Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
63

 

B. Esfera judicial 

a) Tribunais Regionais Federais (das cinco regiões);
64

 

b) Superior Tribunal de Justiça;
65

 

c) Supremo Tribunal Federal.
66

 

                                                 
61

 <http://decisoes.fazenda.gov.br/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm>. 
62

 <http://decisoes.fazenda.gov.br/netahtml/decisoes/decw/pesquisaDRJ.htm>. 
63

 <https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf> 
64

 Tribunal Regional Federal da 1ª Região: <http://jurisprudencia.trf1.jus.br/busca/>; 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região: <http://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/>; 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região: <http://web.trf3.jus.br/base-textual>; 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1>; 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região: <https://www4.trf5.jus.br/Jurisprudencia/>. 
65

 <http://www.stj.jus.br/SCON/>. 

http://decisoes.fazenda.gov.br/netahtml/decisoes/decw/pesquisaDRJ.htm
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
http://jurisprudencia.trf1.jus.br/busca/
http://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/
http://web.trf3.jus.br/base-textual
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1
https://www4.trf5.jus.br/Jurisprudencia/
http://www.stj.jus.br/SCON/
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II. Com relação aos benefícios atinentes ao ITCMD 

Considerou-se o interregno compreendido entre 1º de janeiro de 2000 a 31 de 

maio de 2017, exceto para as respostas às consultas da Secretaria da Fazenda 

do Estado de São Paulo – SEFAZ/SP, cujo repertório disponibilizado pelo 

órgão abarca apenas o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016, tendo 

sido utilizadas nas buscas as palavras-chave “ITCMD”, “isenção”, 

“imunidade”, “entidade”, “terceiro setor”, “empresa”, “grupos econômicos”, 

“grupos empresariais”, “requisitos” e “condições” (todas em conjunto e rm 

grupos de termos alternados). Foram consultados os “sites” dos órgãos a 

seguir: 

A. Esfera administrativa 

a) Respostas às consultas dos contribuintes pela Consultoria Jurídica da 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – SEFAZ/SP;
67

 

b) Decisões do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo – TIT/SP.
68

 

B. Esfera judicial 

a) Tribunal de Justiça de São Paulo;
69

 

b) Superior Tribunal de Justiça;
70

 

c) Supremo Tribunal Federal.
71

 

 

Esta pesquisa não resultou na identificação de precedentes em que tenham havido 

questionamentos acerca da fruição dos benefícios nos casos específicos de doações 

envolvendo grupos econômicos. 

Não são raras, contudo, decisões em que o preenchimento dos requisitos para 

utilização das benesses foi enfrentado. Muitas delas foram, inclusive, utilizadas como insumo 

para o estudo das posturas dos colegiados brasileiros nos capítulos anteriores deste trabalho. 

Disto, resultam as conclusões que exporemos adiante. 

A ausência de decisões, de modo geral e independentemente da esfera pesquisada 

(administrativa e judicial), indica que as fiscalizações estadual (ITCMD) e federal (IRPJ e 

CSLL) não estão questionando operações desta natureza sob o enfoque exclusivo dos grupos 

                                                                                                                                                         
66

 <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp> 
67

 <https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Consultas-Tributárias.aspx> 
68

 <https://www.fazenda.sp.gov.br/VDTIT/ConsultarVotos.aspx?instancia=1> 
69

 <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1> 
70

 <http://www.stj.jus.br/SCON/> 
71

 <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp> 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Consultas-Tribut�rias.aspx
https://www.fazenda.sp.gov.br/VDTIT/ConsultarVotos.aspx?instancia=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1
http://www.stj.jus.br/SCON/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
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econômicos, ou seja, não estão identificando, na mera estruturação de operações e na fruição 

dos benefícios fiscais, motivos para a lavratura de autos de infração contestando, por qualquer 

razão que seja, a falta de recolhimento de tributo. A falta de autuações acarreta a ausência de 

decisões nos colegiados administrativos (TIT/SP, DRJs e CARF). 

Na esfera judicial, a falta de decisões sobre este tema denota, novamente, a falta de 

autuações por parte das fiscalizações, uma vez que estas, se mantidas em esfera 

administrativa, gerariam ações de execução fiscal (defendidas por meio de embargos à 

execução), ações anulatórias de débito fiscal, entre outras.  

Poderiam, ainda, haver ações preventivas de contribuintes pugnando pelo direito à 

realização de doações no contexto de grupos econômicos sem riscos de cobranças pelas 

autoridades fiscais, como ações declaratórias ou mandados de segurança. 

Isto não implica dizer que todas as operações envolvendo doações entre entidades 

financiadas por suas empresas instituidoras não tenham sido, em qualquer hipótese, objeto de 

discussão com o Fisco. Isto, com efeito, já ocorreu, mas não por conta desta característica 

específica, e sim pela alegação de descumprimento de condições para a fruição de benefícios 

fiscais. 

Vejamos o exemplo do “Instituto Walmart Brasil”, que pode ser transposto para 

outras entidades de estrutura semelhante. De acordo com informações públicas obtidas no 

“site” desta instituição, “O Instituto Walmart concentra e organiza as principais ações de 

investimento social do Walmart Brasil, realizando projetos que fortalecem a relação da 

empresa com a comunidade.”
72

 

Notamos, neste trecho, que esta entidade representa, como explicamos previamente, 

uma estrutura segregada e direcionada para o exercício da responsabilidade social do Grupo 

Walmart no Brasil. 

Há, também, a confirmação de que “O Instituto Walmart (IWM) é uma organização 

da sociedade civil de interesse público (Oscip), sem fins lucrativos, criada em 2005 e mantida 

com recursos do Walmart Brasil”.
73

 Não temos dúvidas, portanto, de que esta entidade do 

Terceiro Setor é financiada por doações das empresas do Grupo. 

Isto é, ainda, corroborado pelo fato de a entidade ter ajuizado, no ano de 2012, a ação 

ordinária 0017154-52.2012.8.26.0053, que tramitou perante a 14ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de São Paulo, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 

                                                 
72

 <http://www.walmartbrasil.com.br/responsabilidade-corporativa/instituto-walmart/>. Acesso em: 31 de maio 

de 2017. 
73

 <http://www.walmartbrasil.com.br/responsabilidade-corporativa/instituto-walmart/sobre-o-instituto-

walmart/>. Acesso em: 31 de junho de 2017. 

http://www.walmartbrasil.com.br/responsabilidade-corporativa/instituto-walmart/
http://www.walmartbrasil.com.br/responsabilidade-corporativa/instituto-walmart/sobre-o-instituto-walmart/
http://www.walmartbrasil.com.br/responsabilidade-corporativa/instituto-walmart/sobre-o-instituto-walmart/
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Como narrou a sentença proferida neste caso, que foi posteriormente confirmada 

pelo Tribunal de Justiça, houve alegação da autora de que é “entidade de assistência social e 

beneficente” e que, portanto, preenche os requisitos para imunidade tributária, 

especificamente quanto ao ITCMD.
74

 

A ação em questão foi necessária ante a recusa do Estado ao reconhecimento do 

benefício por conta de descumprimento de ditames da Portaria CAT 15/03, tratada 

anteriormente neste estudo.
75

 

A imunidade foi, então, reconhecida e garantida pelo Judiciário. 

Como se vê, este é um exemplo de ação em que operações no contexto de grupos 

econômicos foram questionadas, mas não por conta deste fato específico, é dizer, qualquer 

entidade, inclusive receptora de recursos de origens diversas, poderia ter sofrido os mesmos 

óbices e poderia ter sido compelida ao ajuizamento de ação semelhante. 

Podemos afirmar, por esta constatação, que os riscos atinentes a estas operações são 

similares aos demais envolvendo tributação do Terceiro Setor, o que será considerado no 

Capítulo seguinte, relativo aos modelos eficientes sob a ótica tributária. 

 

                                                 
74

 8ª Câmara de Direito Público, Apelação n. 0017154-52.2012.8.26.0053, Rel. Des. Rubens Rihl, DJE de 

12/08/14. 
75

 Vide capítulo 2.2.2.2.3 (Certificações). 
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CAPÍTULO 4. PROPOSTAS DE MODELOS OPERACIONAIS EFICIENTES 

SOB A ÓTICA TRIBUTÁRIA 

 

No decorrer deste trabalho avaliamos os benefícios fiscais aplicáveis às doações ao 

Terceiro Setor e os riscos que podem ser incorridos quando estas operações ocorrem no 

contexto de grupos econômicos. 

Trataremos, nos itens seguintes, de modelos passíveis de adoção pelas corporações e 

suas entidades que permitam a maximização da eficiência tributária nas transferências de 

recursos, ou seja, a redução das cargas incidentes, considerando o quanto avaliado até o 

momento. 

Ressaltamos que tais práticas visam, até mesmo como requisito para a fruição da 

maioria das benesses tributárias, à manutenção de recursos em poder das entidades, que 

poderão aplicar tais montantes na persecução de suas atividades assistenciais.   

 

4.1. Cumprimento das exigências para fruição das imunidades e isenções: estratégias 

processuais 

 

O reconhecimento do direito à fruição dos benefícios fiscais pelos órgãos 

competentes, uma vez cumpridos os requisitos necessários para tanto, pode ser entendido 

como um meio seguro para a eliminação de riscos fiscais, considerando a jurisprudência 

analisada neste estudo. 

Restrita a avaliação deste tema ao Estado de São Paulo, isto poderá ser buscado 

através de requerimentos relativos à imunidade ou à isenção do ITCMD previstos no art. 7º do 

Decreto Estadual 46655/2002, regulamentado pela Portaria CAT 15/2003, em seus arts. 2º a 

7º. 

Este pedido deverá, evidentemente, ser instruído com todos os documentos exigidos 

pelas normas citadas, incluindo as certificações. Caso a entidade não possua todos, mas 

consiga comprovar o cumprimento das condições previstas no art. 14 do CTN, na hipótese de 

imunidade, o pedido poderá ser apresentado igualmente. No caso de isenção, a margem para 

discussão é menor, como explicado, em face do disposto no artigo 111 do CTN (interpretação 

literal da legislação). 

Em caso de recusa ao reconhecimento do direito ao benefício, a decisão proferida 

desafiará recurso ao Diretor Executivo da Administração Tributária, conforme determina a 

seguinte regra da Portaria CAT 15/2003: 
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“Artigo 5º - Na hipótese de indeferimento do pedido de reconhecimento da imunidade ou 

isenção, o interessado poderá apresentar recurso ao Diretor Executivo da Administração 

Tributária, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:  

I - da data do recebimento pessoal da comunicação ou da ciência no processo; 

II - do quinto dia posterior ao registro postal ou à publicação no Diário Oficial do Estado.” 

Não provido o recurso, fica reforçada, então, a oportunidade de questionamento 

judicial da decisão administrativa. 

Ressaltamos que, caso a entidade tenha ciência prévia do descumprimento dos 

requisitos, porém possua comprovação de preenchimento das condições do art. 14 do CTN, o 

ajuizamento de ação também poderá ser considerado diretamente. 

Tanto a recusa definitiva do pedido como a falta de apresentação podem ser objeto 

de mandado de segurança impetrado contra o Delegado Regional Tributário a que estiver 

submetida a entidade em São Paulo, considerando a competência para a apreciação definida 

no art. 2º da Portaria CAT 15/2003. 

Com efeito, a possibilidade nas duas hipóteses encontra amparo no art. 1º da Lei 

12016/2009 (“Lei do Mandado de Segurança”), nos seguintes termos: 

“Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”  

Para esta via processual, contudo, é necessário que a entidade possua, de antemão, 

todas as provas necessárias à demonstração do cumprimento do art. 14 do CTN, justificando a 

existência de direito líquido e certo.
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Para cessar o risco de questionamentos, poderá ser requerida a concessão de medida 

liminar, presentes elementos para seu cabimento e previstos no inciso III do art. 7º da referida 

Lei: 

“Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) 

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e 

do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” 

Em situações como a presente, tanto a fundamentação é relevante, ante as decisões 

do STF e do STJ sobre o tema e favoráveis às entidades, como o risco de ineficácia da medida 
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 Caso a entidade não possua prova constituída, a utilização do mandado de segurança restará prejudicada. Neste 

caso, a discussão na esfera judicial poderá ser travada através de ação pelo rito ordinário com possibilidade de 

dilação probatória, sem, contudo, as vantagens específicas do mandado de segurança.  
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está presente, materializado no risco iminente de autuações e de coações por falta de 

recolhimento do imposto. 

Além de mais célere em comparação com ações sujeitas a outros ritos, o mandado de 

segurança é adequado por conta da impossibilidade de condenação do impetrante em 

honorários sucumbenciais, de acordo com o art. 25 da Lei 12016/2009: 

“Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos 

infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da 

aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.” 

Reconhecido judicialmente o direito à imunidade, a entidade poderá aplicar o 

benefício, uma vez que qualquer coação após as decisões configurará descumprimento de 

ordem judicial, passível, vale frisar, de responsabilização criminal, de acordo com o art. 330 

do Código Penal.
77

 

Quanto aos tributos federais, especificamente a contribuição ao PIS e a COFINS, a 

estratégia a ser adotada pode ser semelhante, com a diferença do fato de que a Receita Federal 

não exige, em contraposição às autoridades fiscais de São Paulo, a apresentação de 

requerimentos para o reconhecimento de direitos. 

Além disto, como foi explicado, há manifestações expressas da RFB no sentido de 

que as verbas recebidas por doação não se enquadram no conceito de receita e, portanto, não 

estariam sujeitas à incidência das contribuições. 

Dessa forma, em caso de sinalização de questionamentos por parte do fisco, o 

mandado de segurança poderá ser impetrado, desta vez contra o Delegado competente da 

RFB.  

Ressalvamos, ainda, que a comprovação neste segundo mandado de segurança 

deverá corresponder aos requisitos do art. 14 do CTN, considerando as recentes decisões do 

STF sobre o assunto, a exemplo da proferida no RE 434978/SC.
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4.2. Remessas internacionais de recursos: exigência do art. 155, par. 1º, inciso III, alínea 

“a”, da Constituição Federal 
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  “Desobediência 

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.” 
78

 1ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 434978/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 

17/05/2017. 
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Como visto no tópico em que foi abordado o tratamento das doações no tocante à 

incidência do ITCMD, a CF exige, em seu art. 155, par. 1º, inciso III, alínea “a”, que o 

imposto tenha competência para instituição regulada por lei complementar quando o doador 

tiver domicilio ou residência no exterior. 

Vimos, também, que, na falta de lei complementar dispondo sobre este assunto, o 

Estado de São Paulo incluiu, em sua Lei 10705/2001, o art. 4º, que estipula a responsabilidade 

e o ônus da tributação, nesta hipótese, ao donatário. 

Ocorre que o TJSP, pelo seu órgão plenário, julgou esta disposição inconstitucional. 

O STF, por sua vez, reconheceu a repercussão geral deste tema em um RE que, atualmente, 

aguarda julgamento. 

A posição do TJSP mostra que há, em favor dos donatários localizados no Brasil, 

bons argumentos de defesa contra a cobrança do imposto sobre doações oriundas do exterior. 

Isto pode ser utilizado em planejamentos envolvendo corporações multinacionais que 

possuam entidades do Terceiro Setor estabelecidas no Brasil e que não tenham direito à 

imunidade ou à isenção por falta de preenchimento dos requisitos. 

Assim, caso uma empresa multinacional brasileira tenha, aqui, uma entidade 

assistencial, e sua matriz esteja no exterior, pode ser avaliada possibilidade de opção pela 

doação pela matriz, caso isto seja indiferente para o Grupo. 

Evidentemente, este planejamento passará pela análise do custo que será incorrido 

com a remessa dos valores no país de origem, sobretudo alguma espécie de retenção na saída 

do valor. 

No Brasil, prevalecendo a posição do TJSP, a incidência do ITCMD pela alíquota de 

4% ficará afastada. Caso os valores envolvidos sejam expressivos, o ajuizamento de uma ação 

judicial tendente a evitar autuações, como um mandado de segurança, será adequado. 

Por outro lado, caso a entidade receba doações de empresa no Brasil não fazendo jus 

a imunidade ou isenção, o valor deverá, invariavelmente, ser oferecido à tributação pelo 

imposto. 

É também necessária a avaliação dos custos não tributários envolvidos na operação e, 

adicionalmente, a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF na liquidação da 
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operação de câmbio de ingresso dos recursos, cuja alíquota, definida no “caput” do art. 15-B 

do Decreto 6306/2007, é de 0,38%.
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4.3. Utilização de múltiplas fontes: limite de isenção do ITCMD previsto no art. 6º, inciso 

II, alínea “a”, da Lei 10705/2001 do Estado de São Paulo 

 

A análise das regras atinentes ao ITCMD em São Paulo também nos permitiu a 

observação de que, independentemente da condição do donatário, as doações em dinheiro até 

o limite de 2500 UFESPs são isentas do imposto, sendo que cada UFESP corresponde a R$ 

25,07. Temos, portanto, que a quantia máxima desonerada é de R$ 62.675,00. 

Adicionalmente, temos a aplicação da seguinte regra da Lei 10705/2000, que versa 

sobre a base de cálculo: 

“Artigo 9º - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido, 

expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo). (...) 

§ 3º- Na hipótese de sucessivas doações entre os mesmos doador e donatário, serão 

consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o 

imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos 

bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos.”   

O par. 3º acima transcrito indica que, na hipótese de operações sucessivas 

envolvendo os mesmos doador e donatário, os montantes transferidos deverão ser somados no 

decorrer do ano para fins de aferição da base de cálculo. 

Isto foi corroborado, também, pelo seguinte dispositivo do Decreto 46655/2002, que 

trata do momento em que o imposto deve ser recolhido aos cofres públicos: 

“Artigo 31 - O imposto será recolhido (Lei 10.705/00, arts.17, com alteração da Lei 10.992/01, 

e 18): (...) 

II - na doação: (...) 

b) antes da celebração do ato ou contrato da doação que, somada às anteriores, superar o 

montante de 2.500 UFESPs, dentro do ano civil, relativamente a esta doação e às anteriores até  

então isentas, quando se tratar de sucessivas doações entre os mesmos doador e donatário; (...)” 

Neste cenário, temos que as bases referentes às doações recebidas por doadores 

diferentes não são somadas para fins de cálculo do imposto. 

Imaginemos, assim, uma entidade do Terceiro Setor, que não faz jus à imunidade e à 

isenção do imposto, financiada por três empresas do mesmo grupo. Suponhamos, também, 

que esta entidade receberá em doação, em um ano, a quantia de R$ 180.000,00. 
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 “Art. 15-B. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento, observadas as seguintes 

exceções: (...)” 
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É possível, com base na legislação em vigor, que as doações sejam previamente 

planejadas da seguinte forma: ao invés de aporte único por uma empresa, as três podem fazer 

doações por valores próximos a R$ 60.000,00 cada uma.  

Esta quantia segregada, por estar dentro do limite de isenção, não será tributada. Ao 

cabo, o valor global das doações, no decorrer do ano, não deverá ser alcançado pelo ITCMD. 

Portanto, para entidades não beneficiadas por imunidade e isenção, vinculadas a um 

grupo com múltiplas empresas mantenedoras, esta estratégia é eficaz quanto a este imposto. 

 

4.4. Estruturas diferenciadas de aportes financeiros: afastamento do contrato de doação 

 

Considerando o que o fato gerador do ITCMD é a doação, é necessário verificar se, 

no contexto de estruturas envolvendo entidades assistenciais e empresas de um mesmo Grupo 

que a mantêm, todas as transferências devem ser consideradas doações. 

Cabe lembrar, neste ponto, o contido no art. 538 do Código Civil, que conceitua o 

contrato de doação: 

“Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do 

seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.” 

Além disto, é relevante o fato de que o Direito Tributário não pode, por regras 

próprias, alterar conceitos trazidos do Direito Civil, como determina o disposto no art. 110 do 

CTN. 

Pois bem. Para que haja doação, é necessário o elemento da liberalidade, que é 

distintivo. 

Outrossim, não havendo livre intenção da empresa na entrega os valores, pode-se 

afastar a presença da liberalidade, mas de uma obrigação. 

Isto pode ocorrer, por exemplo, quando uma empresa, ao invés de mera doadora 

esporádica, seja um membro fundador e colaborador regular. Caso, na prática, isto realmente 

ocorra, é possível que a empresa faça parte da entidade, podendo, de forma mais incisiva, 

participar de suas decisões. 

Além disto, como tais entidades são mantidas precipuamente por estas empresas, as 

transferências de recursos acabam sendo, por esta razão, regulares. 

Ganhará mais robustez este procedimento caso ele seja levado ao próprio 

instrumento de constituição da entidade, a exemplo do estatuto social, o que valerá, inclusive, 

como elemento comprobatório em caso de questionamentos. 
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Neste cenário, a natureza de doação perderá lugar à contribuição regular feita por 

membro fundador da entidade, afastando, por consequência, a incidência de ITCMD. 

Esta estratégia, portanto, é relevante na hipótese em que a entidade não consiga fruir 

a imunidade ou a isenção. 

Cabe ressalvar, por fim, que este tema específico não foi objeto de apreciação 

judicial, sendo, portanto, difícil aferir riscos e prognósticos de êxito em demandas em que esta 

estratégia seja debatida. 

Entendemos, contudo, que os fundamentos favoráveis são consistentes. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Percorremos, neste trabalho, a avaliação dos benefícios tributários aplicáveis ao 

Terceiro Setor, além de suas especificidades relacionadas ao contrato de doação. 

Quanto às operações de doação no contexto de grupos econômicos, vimos os possíveis 

riscos de questionamentos e, por fim, foram propostas estruturas eficientes do ponto de vista 

fiscal. 

Notamos que o Terceiro Setor conta, ao menos sob a ótica normativa, com garantia de 

muitos benefícios fiscais, os quais subdividem-se, principalmente, em imunidades e isenções. 

As imunidades, por possuírem previsão constitucional, devem ser interpretadas de 

forma ampliativa, ao passo que as isenções, por sua vez, têm origem infraconstitucional e são 

outorgadas por livre vontade do ente competente para a instituição do tributo, de modo que a 

legislação atinente deve ser interpretada de forma restritiva. 

As entidades assistenciais podem utilizar, desde que preenchidos os requisitos, duas 

imunidades: de impostos (como o ITCMD e o IRPJ) e de contribuições sociais (a exemplo do 

PIS e da COFINS). Estas imunidades estão sujeitas ao cumprimento de condições que, 

segundo a Constituição, estão previstas em lei. 

A espécie normativa apta a regulamentar este tema tem sido objeto de muito debate no 

setor e no meio jurídico. Tem prevalecido, contudo, que a lei complementar é a adequada para 

a fixação dos lindes da imunidade, como disse o STF em algumas oportunidades. 

Esta lei, portanto, seria o CTN, que apesar de lei ordinária, foi recepcionado pela 

Constituição de 1988 com status de lei complementar, em face dos temas que disciplinou. 

Neste diploma, os requisitos estão previstos em seu art. 14, que, apesar de ser 

específico para o caso dos impostos, teve sua aplicação subsidiária para as contribuições 

federais determinada recentemente pelo STF, ante a falta de norma específica de igual 

espécie. 

Estes requisitos, em suma, estão relacionados (i) à determinação de aplicação integral 

de seus recursos na persecução das atividades assistenciais, o que revela o caráter não 

lucrativo destas entidades, (ii) impossibilidade de distribuição livre de recursos e (iii) 

manutenção de escrituração contábil e regular por prazo razoável. 

Caberia à lei ordinária, de modo residual, regular alguns aspectos operacionais para a 

fruição e fiscalização pelas autoridades administrativas, sem que isto possa ferir ou ampliar as 

disposições constitucionais e os ditames do art. 14 do CTN. 
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As isenções, diferentemente, por serem de outorga conveniente para o ente federativo, 

devem respeitar as regras por ele impostas. Havendo, contudo, abusos na interpretação por 

parte dos agentes públicos, tais atos poderão ser coibidos pela via judicial. 

Via de regra, as isenções demandam mais requisitos do que as imunidades, mas, em 

contrapartida, beneficiam uma gama maior de entidades, do ponto de vista de suas áreas de 

atuação. 

Verificamos que nosso ordenamento contempla isenções e imunidades para todos os 

tributos relativos às doações: ITCMD, PIS e COFINS. Além disto, prevê, para os doadores, 

possibilidade de dedução do valor doado na apuração do IRPJ e da CSLL. 

No Estado de São Paulo, eleito para aprofundamento das regras relativas ao ITCMD, 

notamos que são exigidos requisitos que não guardam obediência à Constituição e ao CTN, de 

modo que têm sido refutados pelo Judiciário. 

Na esfera federal, o mesmo ocorre com a imunidade das contribuições sociais, 

sobretudo pela exigência de certificações, cujos desfechos das demandas sobre este assunto 

têm sido favoráveis às entidades do Terceiro Setor. 

Especificamente sobre as operações no contexto de grupos econômicos que instituem 

entidades e, posteriormente, às mantêm através de doações, não foram identificadas objeções 

na legislação. 

A despeito disto, cabe mencionar a Lei 11438/2006, que dispõe sobre “incentivos e 

benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo”. Este diploma, que tem 

aplicação circunscrita ao esporte, também trata de aspectos tributários relativos às doações e 

prevê a impossibilidade de que a dedução pelo doador na apuração do IRPJ e da CSLL seja 

operada quando houver vinculação entre pessoa jurídica doadora e a receptora dos recursos. 

Esta norma, assim, impõe maior rigor em comparação com os ditames da Lei 9249/1995, que 

disciplina a dedução no caso das entidades assistenciais e não possui impeditivo semelhante, o 

que pode ser justificado, dentre outras razões, pela mecânica mais eficaz de redução de carga 

tributária para o doador (enquanto a Lei 11438/2006 permite a dedução diretamente sobre o 

valor de imposto a pagar, a Lei 9249/1995 atinge apenas a base de cálculo). 

Quanto aos tribunais administrativos e judiciais, constatamos, com base em pesquisa 

que abarcou o período de janeiro de 2000 a maio de 2017, que eles também não têm, ao 

menos neste interregno, questionado a fruição dos benefícios fiscais sob o enfoque exclusivo 

da relação entre empresa doadora e entidade criada, embora haja discussão sobre 

cumprimento de condições que são aplicáveis às entidades em geral. 
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Toda esta avaliação permitiu, ao cabo, a estruturação de modelos operacionais 

eficientes no contexto de grupos operacionais, visando à maximização da redução de carga 

tributária nas doações para as entidades e mitigação de riscos. 

Caso a entidade cumpra os requisitos previstos na legislação para a isenção ou para a 

imunidade, ela poderá, para evitar questionamentos, que têm sido recorrentes, ajuizar ações 

pugnando pelo reconhecimento do seu direito. Neste caso, o mandado de segurança, pela 

celeridade e baixo custo, revela-se a melhor opção. 

Se, por outro lado, a entidade não reunir as condições necessárias, ainda assim, com 

base legal, poderá estruturar operações desoneradas com suas empresas mantenedoras. 

Tais estruturas envolvem (i) o ingresso de recursos do exterior, diante da 

impossibilidade de tributação destas verbas pelo ITCMD na ausência de lei complementar 

federal estipulando sua competência, (ii) doações por múltiplas fontes, valendo-se do limite 

de isenção do ITCMD anual em São Paulo para o mesmo doador, que independe da condição 

da entidade donatária, e (iii) estruturas de aporte de recursos que não sejam caracterizadas 

como doações, considerando a natureza jurídica peculiar deste contrato. 

Há, a despeito dos óbices verificados e expostos, esta gama de opções para redução de 

carga tributária com base na legislação vigente, que confere segurança para as pessoas 

jurídicas envolvidas. 
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