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Introdução
A Constituição Federal dispõe que as entidades bcnefi-

centes de assistência social são isentas das contribuições
destinadas ao custeio da seguridade social. se atendidos aos
requisitos estabelecidos em lei (parágrafo 7° do artigo 195).

Há erro na redação desse dispositivo. pois o termo isen-
tas é utilizado para prescrever imunidade. consoante já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal. A Constituição não
cria tributos. apenas autoriza as pessoas políticas a criá-los.
Se não os cria. também não outorga isenção. pois tal outor-
ga é feita pela pessoa política competente para criar tributos.
Logo, as entidades beneficentes de assistência social são
imunes à criação de contribuições sociais securitárias. e não
isentas.

Outrora. somente as entidades filantrópicas, reconheci-
das como de utilidade pública. cujos membros de suas dire-
torias não percebessem remuneração. eram isentas. única e
exclusivamente. da contribuição incidente sobre a folha de
salários, em consonância com o disposto no artigo 1° da Lei
n° 3.577/1959.

O Decreto-lei n° 1.572/1977 revogou a isenção da con-
tribuição incidente sobre a folha de salários e preservou o
direito para as pessoas jurídicas reconhecidas como de uti-
lidade pública pelo Governo federal até a data de sua publi-
cação. desde que portadoras do certificado de entidade de
fins filantrópicos com validade por prazo indeterminado e
isentas (parágrafo I° do artigo 1°).

O direito de não recolher uma soma de dinheiro aos co-
fres públicos a título de contribuição incidente sobre a folha
de salários. conferido. em outra época. por meio de lei. com
a promulgação da Constituição Federal. em 5 de outubro de
1988. passou a ser imunidade. conferida pelo parágrafo 7° do
artigo 195 às entidades beneficentes de assistência social.
bem como passou a abranger as demais contribuições sociais
destinadas ao tinanciamento da seguridade social.

Norma de imunidade proíbe à União. aos Estados. aos
Municípios e ao Distrito Federal criarem impostos sobre o
patrimônio. a renda ou os serviços vinculados às atividades
essenciais dos partidos políticos. de suas fundações. das en-
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tidades sindicais dos trabalhadores, das entidades de assistência social e de educa-
ção sem fins lucrativos (alínea c do inciso VI do artigo 150 da CF).

Convive com essa norma, outra norma de imunidade que proíbe à União insti-
tuir contribuições sociais securitárias em face das entidades beneficentes de assis-
tência social que atendam às exigências estabelecidas em lei (parágrafo 7° do arti-
go 195).

As duas normas (alínea c do inciso VI do artigo 150 e parágrafo 7° do artigo 195)
proíbem a criação de tributos (impostos e contribuições sociais securitárias) e con-
ferem aos sujeitos nelas discriminados o direito de não serem colocados no polo
passivo de obrigação tributária. se cumprirem os requisitos da lei. Todavia. ambas
as normas não qualificam essa lei como complementar ou ordinária.

O fato de o constituinte não ter qualificado a lei estabelecedora dos requisitos
para o exercício do direito à imunidade acarreta um problema a ser resolvido quan-
to ao direito de as entidades beneficentes de assistência social não serem postas
como sujeitos passivos de obrigação tributária que tenha por objeto o dever de pa-
gar as contribuições destinadas à seguridade social.

1.A Lei Complementar: Veículo Adequado para regular a Imunidade das
Contribuições Sociais Securitárias

A solução para o problema parece ser simples. exige apenas o uso da interpre-
tação sistemática, já que se encontra no sistema enfeixado pela própria Constitui-
ção. Considerando-se que esta. em seu artigo 146. 11.determina caber à lei comple-
mentar a regulamentação das limitações ao poder de tributar. e que a imunidade é
espécie pertencente ao gênero de tais limitações, outra não pode ser a conclusão
senão que a imunidade só pode ser regulada por lei complementar.

Pouco importa se a imunidade é de impostos ou de contribuições. Por se tratar
de uma limitação ao poder de tributar. a regulamentação somente pode ser efetiva-
da mediante lei complementar. A análise é lógica e com a força de um argumento
em tnodus Barbara: toda limitação ao poder de tributar é regulada por lei comple-
mentar: a imunidade é limitação ao poder de tributar: logo. a imunidade é regulada
por lei complementar.

Em síntese: quer seja para ser imune a impostos, quer seja para ser imune às
contribuições sociais sccuritárias, ambas espécies de tributos. os sujeitos discrimi-
nados na alínea c do inciso V I do artigo 150 c no parágrafo 7° do artigo 195 devem
atender aos mesmos requisitos, os quais somente podem ser estabelecidos por meio
de lei complementar. em respeito à exigência expressa c peremptória contida no
artigo 146, 11.

Conquanto a solução apresente-se singela. os julgadores têm sustentado que o
parágrafo 70 do artigo 195 da Constituição Federal constitui uma exceção à regra
do artigo 146, lI, por referir-se à lei, e não à lei complementar.

Tal argumento, no entanto, não resiste à simples constaiação de que a alínea c
do inciso VI do artigo 150, ao prescrever a imunidade dos impostos, refere-se, tam-
bém, exclusivamente à lei, e não à lei complementar: no entanto, nem os julgado-
res, nem ninguém, defendem que tal dispositivo constitui uma exceção à regra pres-
crita no artigo 146. lI.
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Ora. tanto o parágrafo 7° do artigo 195 quanto a alínea c do inciso VI do artigo
150 empregam a expressão "lei" sem o predicativo "complementar". donde se con-
clui que não há diferença: a lei exigida no primeiro (parágrafo 7° do artigo 195) é a
mesma exigida no segundo (alínea c do inciso VI do artigo ISO). resta saber se se
trata de lei ordinária ou de lei complementar em ambos os casos. já que lei é o gê-
nero a que pertencem todas as espécies arroladas no artigo 59. que distingue uma
da outra por meio de um predicativo específico.

Como nos dois dispositivos citados tem-se regra de imunidade. a lei estabele-
cedora dos requisitos deve ser da mesma espécie. de modo que os requisitos para o
gozo da imunidade das contribuições destinadas ao custeio da seguridade social
devem ser os mesmos exigidos para o gozo da imunidade dos impostos.

Ao asseverar que o parágrafo 7° do artigo 195 constitui exceção ~I regra de que
só lei complementar pode regular as imunidades. porque o constituinte não qualifi-
cou a lei como complementar. por coerência. os julgadores deveriam sustentar o
mesmo entendimento para os impostos. pois na alínea c do inciso VI do artigo 150
o constituinte também não quali ficou a lei como complementar.

Por outro lado. o constituinte qualificou a lei exigida como complementar em
alguns lugares e como ordinária em outros. pecando pela inconsistência redacional
do texto constitucional. Daí não se aplicar. no caso. () princípio de herrnenêutica 1I/Ji
lex voluit dixit. Disse aqui e ali. mas não disse acol.i. Só mesmo o recurso à inter-
pretação sistemática. que busca dentro do próprio sistema estabelecido internamente
pela Constituição. é que pode demonstrar a solução uniforme que não cause estu-
pefação e discrepância teratológica entre normas do mesmo quilate e com o mes-
mo objetivo.

Como os dois preceitos (parágrafo 7° do artigo 195 e alínea c do inciso VI cio
artigo 150) conferem direito à imunidade. não há dúvida de que os requisitos para
seu exercício somente podem ser prescritos por meio da mesma espécie de lei. a lei
complementar. em respeito ao art igo 146. 11.Sustentar o oposto signi fica arrostar a
Constituição. violar o seu próprio sistema interno c fazer letra morta do dispositi-
vo. pois se ele não se aplica às contribuições, visto que no parágrulo 7° do artigo 195
somente roi utilizada a expressão "lei" (gênero norrnativo). não se aplica. de igual
modo. aos impostos. uma vez que o termo "lei" (gênero norrnativo). uu Iizado na
alínea c do ineiso VI do artigo 150. também não roi qualificado como cornplernen-
lar.

Admitir que nos dois preceitos foi excepcionadu a necessidade de lei comple-
mentar (admitindo o afastamento em um preceito. deve ser admitido no outro. se-
não ter-se-á uma posição sem coerência com o sistema jurídico) corresponcle a acei-
tar que o artigo 146. 11. não tem aplicação. ou. o que é a mesma coisa. tornar o arti-
go 146.11. sem nenhuma eficácia. como que revogando-o por uma via tão oblíqua
quanto inconsistente. por meio de lima interpretação incoerente.

O objetivo do constituinte ao exigir lei complementar para regular as imunida-
des impondo as condições para o exercício do direito de os sujeitos discriminados
não serem tributados. quer seja por meio de impostos. quer seja por meio de contri-
buições sociais securitárias. é o de uniformizar o comportamento de todas as pes-
soas políticas diante da mesma situação: reconhecimento do direito à imunidade.
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Se a imunidade é um direito. sua contrapartida é um dever: o dever de respeitar
os limites do poder de tributar. Aceitar que lei ordinária é veículo adequado para
impor os requisitos exigidos para o reconhecimento do direito à imunidade corres-
ponde a admitir a existência de mais de cinco mil leis prescrevendo requisitos di-
versos, considerando-se o número de Municípios que poderiam editar leis próprias.
aplicáveis para que os sujeitos discriminados na Constituição tenham reconhecido
seu direito à imunidade dos impostos.

Postas as considerações acerca da resolução do problema da natureza da lei ade-
quada para estabelecer os requisitos reguladores da imunidade das contribuições
sociais securitárias, resta examinar a resolução de outro - saber quem são as entida-
des beneficentes de assistência social - o que não será possível sem passar pela clas-
sificação das pessoas jurídicas de direito privado.

2. As Associações como Entidades Beneficentes ou Filantrópicas
A Constituição coloca os valores sociais da livre iniciativa como um dos fun-

damentos da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1°) e estatui ser
plena a liberdade de associação para fins lícitos (inciso X V II do artigo 5°).1

Associação corresponde à reunião de pessoas para desenvolver atividade eco-
nômica, cujo livre exercício. nos termos do artigo 170, parágrafo único, é assegu-
rado {/ rodos. independentemente de autorização de árgãos públicos. salvo nos ca-
sos previstos em lei.

Quanto à desnecessidade de autorização de órgãos públicos para o desenvolvi-
mento de atividade econômica, o artigo 5°, XVIII, ordena que "a criação de asso-
ciações e. na forma da lei, a de cooperativas independern de autorização, sendo ve-
dada a interferência estatal em seu funcionamento".

Podem ser constituídas pessoas jurídicas de direito privado para o exercício de
qualquer atividade econômica mediante a reunião de pessoas para fins lícitos. vi-
sando ou não lucro para seus fundadores ou dirigentes. as quais, de conformidade
com o artigo 44 do Código Civil. podem assumir a natureza de sociedades ou asso-
ciações. pondo-se de lado as fundações dado que não são formadas a partir da agre-
gação de pessoas. mas de patrimônio.

Pessoas jurídicas de direito privado são uma categoria (li outra categoria é a das
pessoas jurídicas de direito público - artigo 40 do CC). Essa categoria. por sua vez.
subdivide-se em subcategorias. de acordo com as semelhanças e as diferenças que
os elementos nelas compreendidos apresentam.

Na categoria das pessoas jurídicas de direito privado podem ser incluídas pes-
soas que apresentam uma semelhança e uma diferença. Para formação da subcate-
goria das pessoas jurídicas de direito privado importa destacar a diferença, qual seja:
a finalidade lucrativa e a finalidade não lucrativa.

Consoante os artigos 44 e 53 do Código Civil. as pessoas jurídicas de direito
privado podem ser subdivididas em duas categorias: ( I) pessoas jurídicas que de-

I o lermo aS.'ô(w;a{'cio é empregado no artigo 5\'. XVII. da Convnruiçüo. denotando rcumâu de rc,~oa~para dcscnvol-
ver atividade econômica com ou sem fins lucrativox hCllliôu amphu, enquanto nu artigo 5~ do Código Civil denota
reunião de pc~"'(1a~ para desenvolver atividade econônuca ..•em rins IUC.T:'lIi\lh (:oo.cntuJu cvtrito},
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sempenham atividade sem objetivar retorno lucrativo para seus fundadores e diri-
gentes: e (2) pessoas jurídicas que desenvolvem atividade com o intuito de obter
retorno lucrativo para os seus fundadores e dirigentes.

Entre as pessoas jurídicas que desenvolvem atividade sem pretender retorno
lucrativo alocarn-se as associações. as quais. além de amparadas nas disposições do
artigo SO. incisos XVII, XVIII. XIX, XX e XXI. da Constituição Federal, têm sua
constituição disciplinada pelo artigo 53 do Código Civil.

As associações são pessoas jurídicas de direito privado constituídas para fins não
lucrativos com o objetivo de desenvolver atividade econômica em prol de outrem,
e não de seus fundadores e dirigentes. Todos os recursos financeiros que obtêm no
desenvolvimento de seus fins devem reverter em benefício de terceiros. ou seja, a
pessoas alheias à sua fundação e à sua direção. No entanto. a Constituição e o Có-
digoCivil não proíbem que as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de associa-
ção desenvolvam atividade econômica remunerada pelos beneficiãrios.

Uma singela observação das associações existentes permite identificar as que
exigem remuneração dos terceiros beneficiários para custear as atividades que de-
sempenham e as que não exigem remuneração e custeiam suas atividades somente
com os recursos monetários advindos das doações recebidas. Donde surge lima di-
ferença (critério) apta a possibilitar a subdivisão das associações em duas catego-
rias: (I) as que desenvolvem atividades remuneradas: e (2) as que desenvolvem ati-
vidades não remuneradas. O atributo que as aproxima é exercer atividade em favor
de outrem, e não de seus fundadores e dirigentes. sem objetivar retorno lucrativo para
eles. O atributo que as separa é cobrar remuneração por suas prestações.

3. As Entidades Filantrópicas e de Assistência Social (não Filantrópicas) na
Constituição

As associações que desenvolvem atividade econômica sem exigir contrapresta-
ção não têm a intenção de obter lucro. sequer possuem fonte de receita própria.
Sobrevivem de doações. Por não terem fins lucrativos e desenvolverem atividade
econômica não remunerada. essas associações praticam a filantropia.

Já as associações que executam atividade econômica remunerada possuem fonte
de receita própria. podendo ter. inclusive. no final do exercício. resultado positivo.
mas não podem distribuir esses resultados aos fundadores. dirigentes e associados.
dado que sua finalidade é desenvolver atividade em favor de outrem.

A Constituição Federal distingue essas duas pessoas jurídicas no parágrafo 10

do artigo 199, ao permitir à iniciativa privada participar do sistema único de saúde
dando preferência às entidades que desenvolvam atividade de assistência à saúde
sem fins lucrativos. Eis os seus termos: "As instituições privadas poderão partici-
par de forma complementar do sistema único de saúde. segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito público ou convênio. tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos." Ao passo que o parágrafo 20 estatui ser "ve-
dada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos".

O parágrafo IOdo artigo 199 revela a existência de três espécies de pessoas ju-
rídicas de Direito privado que podem desenvolver atividade de saúde: (I) entidades
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filantrópicas; (2) entidades sem fins lucrativos stricto sensu: e (3) entidades com fins
lucrativos. -

Quanto à finalidade de lucro. as pessoas jurídicas distribuem-se em duas clas-
ses, a saber: (J) pessoas jurídicas sem fins lucrativos; e (2) pessoas jurídicas com
fins lucrativos. As entidades filantrópicas. por não visarem lucro, pertencem ao gê-
nero das pessoas jurídicas sem fins lucrativos.

A classe das pessoas jurídicas sem fins lucrativos abrange tanto as entidades fi-
lantrópicas quanto as entidades não filantrópicas. mas que também são constituídas
sob a forma de associação nos moldes do artigo 53 do Código Civil.

Entidades não filantrópicas constituídas sob a forma de associações são as que
o parágrafo IOdo artigo 199 da Constituição Federal chama de as sem fins lucrati-
vos. Outro entendimento não se pode extrair desse dispositivo. pois não haveria sen-
tido o constituinte ter aludido a entidades filantrópicas e a entidades sem fins lucra-
tivos no mesmo dispositivo. se não considerasse haver uma distinção entre elas.
Tivesse o constituinte referido só às fi lantrópicas, bastaria ter prescrito que seria
delas a preferência para participar do sistema único de saúde. Como não procedeu
assim, é porque tratou de dois tipos de pessoas diferentes - as associações filantró-
picas e as associações não filantrópicas, porém, também sem fins lucrativos. Am-
bas caracterizam-se por não terem fins lucrativos. distinguem-se, porém, porque uma
pratica atividade de filantropia enquanto a outra, não. O propósito preconizado pelo
parágrafo IOdo artigo 199 foi separar as filantrópicas das outras entidades sem fins
lucrativos que não desempenham a filantropia.

Para prosseguir a análise. torna-se indispensável indagar: se as entidades filan-
trópicas são pessoas jurídicas sem fins lucrativos, por que a Constituição, no pará-
grafo IOdo artigo 199, as separou das entidades sem fins lucrativos? A resposta so-
mente pode ser uma: a Constituição não as separou. apenas distinguiu as entidades
sem fins lucrativos que praticam filantropia das entidades sem fins lucrativos que
não praticam filantropia.

As pessoas jurídicas 4UC praticam filantropia desenvolvem atividade em favor
de outrem. sem objetivar lucro para seus fundadores, dirigentes e associados, e sem
exigir remuneração dos beneficiários da atividade desempenhada. Todavia, existem
pessoas jurídicas que também desenvolvem atividade em favor de outrem, sem ob-
jetivar lucro, mas cujo fundamento provém. se não precipuarnente. complementar-
mente, da remuneração que cobram pelos serviços prestados. Essas pessoas são
entidades não filantrópicas. Eis aí a insígnia saliente que distingue as entidades ti-
lantrópicas das não filantrópicas.

A partir do esboçado, chega-se à conclusão de que na ordem jurídica brasileira
existem pessoa' jurídicas constituídas sob a forma de associação que recebem o
atributo de filantrópicas e pessoas jurídicas constituídas sob a mesma forma que
recebem o atributo de não filantrópicas. Em outras palavras, o regime jurídico de
arribas é o mesmo. O que as diferencia é o atributo constitutivo de seu objetivo so-
cial, que nas primeiras prevê, expressamente, a inexistência de remuneração pelas
atividades desempenhadas e nas segundas. ao contrário. prevê. também expressa-
mente. a remuneração pelas atividades desenvolvidas.
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Embora a Constituição não tenha definido entidade filantrópica e entidade não
filantrópica, a análise conjunta de seu texto com o Código Civil revela que as duas
são pessoas jurídicas constituídas para desenvolver atividade econômica sem fins
lucrativos. sob a forma de associação civil. isto é, sob o mesmo regime jurídico.

Essa pessoa jurídica que desempenha atividade econômica remunerada sem vi-
sar lucro. a partir do parágrafo I° do artigo 199 da Constituição Federal. somente
pode receber o atributo de entidade de assistência social.

Até esse átimo parece que assistência social corresponde ao atributo conferido
às pessoas jurídicas que desenvolvem atividade econômica. sob a forma de associa-
ção. em favor de outrem. e não de seus fundadores. dirigentes e associados. sem
objetivar lucro, mas cobram remuneração para custear suas despesas.

Todavia, não se pode tratar de assistência social sem examinar o texto constitu-
cional. a partir do qual se deve caminhar para a edificação de um conceito, por ser
indispensável para o adequado tratamento da imunidade das contribuições sociais
securi tárias.

4.A Assistência Social na Constituição Federal
A Constituição alude às entidades de assistência social na alínea c do inciso VI

do artigo 150 (imunidade de impostos). no parágrafo 7° do artigo 195 (imunidade
de contribuições sociais securitárias). Por outro lado. trata da assistência social nos
artigos 194.203 e 204. e dispõe acerca da assistência à saúde do educando no arti-
go 208. VII. combinado com o parágrafo 4° do artigo 212.

No artigo 203. incisos I a IV a Constituição preceitua que
"A assistência social será prestada a quem dela necessitar. independentemente de con-
tribuição à seguridade social. e tem por objetivos:
1 - a proteção à família. à maternidade. à infância. à adolescência e à velhice:
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes:
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho:
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção
de sua integração à vida comunitária."

Diante disso. a primeira questão a ser posta consiste em saber o que significa
prestar assistência. Prestar corresponde a dispensar. a dar. a fornecer, a dedicar.
Assistir significa auxiliar. socorrer. ajudar, proteger. amparar. favorecer.

Prestar assistência. em termos puros. significa dispensar ajuda. E a Constitui-
ção estabelece ser a ajuda dispensada a quem de/a necessitar: numa franca exalta-
ção do primado da solidariedade erigido à condição de meta do Estado Democráti-
co de Direito prevista no artigo 3°. inciso I. Quem necessita de ajuda? E a própria
Constituição que dá a resposta no artigo 203. ao arrolar os objetivos a serem atingi-
dos com a ajuda. discriminando quem necessita de amparo: os membros da famí-
lia. as mães (gestantes), as criança'. os adolescentes, os velhos (inciso 1). as crian-
ças c adolescentes carentes (11), as pessoas em idade de trabalhar (III). as pessoas
portadoras de deficiência física (IV).

Essas pessoas neces. itarn de amparo. auxílio de outrem para serem protegidas.
integradas ao mercado de trabalho. habilitadas e reabilitadas. bem como integradas
à comunidade. Esse outrem fornece auxílio a tais pessoas com o objetivo de prote-
gê-Ias. ampará-Ias, promover sua integração ao mercado de trabalho. habilitá-Ia' e
reabilitá-Ias. promover sua integração à vida comunitária.
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Quem necessita que outrem lhe dispense ajuda é porque não consegue por con-
ta própria proteger-se, integrar-se ao mercado de trabalho ou à vida comunitária, nem
habilitar-se ou reabilitar-se. Esse outrem deve possuir os recursos necessários para
dispensar a ajuda, donde surge a indagação: de quais recursos uma pessoa precisa
para ajudar outra? Ela precisa de recursos humanos. materiais e monetários.

Para adquirir os recursos humanos e materiais. quando não sejam obtidos pela
voluntariedade e pela doação, ela precisa de recursos monetários, o que coloca tais
recursos como os mais importantes, pois necessários à consecução dos demais.

A Constituição preceitua que a dispensa de auxílio aos necessitados será feita
independentemente de contribuição à seguridade social. No artigo 194, assevera que
"A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade. destinadas a assegurar os direitos relativos à saú-
de, à previdência e à assistência social:'

A assistência social é posta como um direito a ser assegurado por ações de ini-
ciativa dos poderes públicos e da sociedade. Novamente, volta-se à pergunta: quem
tem direito à assistência, ao auxílio, à ajuda? Quem dela necessitar, responde a Cons-
tituição (artigo 203). E dela necessita quem não tem recursos monetários suficien-
tes para fazer uso dos recursos humanos e materiais necessários para proteger-se,
amparar-se, integrar-se ao mercado de trabalho ou à vida comunitária e habilitar-se
ou reabilitar-se.

De quem é a iniciativa para assegurar o direito à assistência social? Dos pode-
res públicos e da sociedade (artigo 194 da CF).

De onde provirão os recursos monetários para a aquisição dos recursos huma-
nos e materiais indispensáveis para garantir o direito à assistência social a quem dela
necessitar? O artigo 195 determina que a seguridade social será financiada por toda
a sociedade. deforma direta ou indireta. nos termos da lei. mediante recursos pro-
venientes dos orçamentos da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Muni-
cípios. e das contribuições sociais incidentes sobre afolha de salários, a receita ou
o faturamento, o lucro, parte do salário do trabalhador e demais segurados da pre-
vidência social. a receita dos concursos de prognóstico, o valor aduaneiro na im-
portação de bens. a remuneração paga pela importação de serviços (incisos I a IV).

Todavia, pagando ou não contribuição à seguridade social. as pessoas que ne-
cessitam de amparo têm direito à assi tência social (artigo 203 da CF). O direito à
assistência social, independentemente de pagamento de contribuição à seguridade
social, será satisfeito pelo Poder Público, pois a ele são pagas as contribuições re-
feridas no artigo 195, o que é corroborado pelo artigo 204 ao estatuir: "As ações
governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do or-
çamento da seguridade social, previstos no artigo 195. além de outras fontes."

Depreende-se da leitura do artigo 204. combinado com os artigos 203 e 195, que
o. recursos monetários necessários para a satisfação do direito à assistência social
pelo Poder Público provirão das contribuições sociais securitárias.

Pois bem. Têm direito à assistência social aqueles que dela necessitam, mesmo
que não recolham contribuições para o custeio da .eguridade social. Mas o direito
à assistência social pode ser assegurado por ações de iniciativa da sociedade, con-
forme prescrições dos artigo 194 e 204, I.



Revista Dialética de Direito Tributário n2 191 47

Se o direito à assistência social pode ser satisfeito por ações de iniciativa da
J sociedade e os programas a ele (direito) relativos. executados por entidades benefi-
centesde assistência social privadas. como preceitua o artigo 204. L não há falar em
contribuição à seguridade social. por ser tributo criado e arrecadado pelo Poder
Público.

As ações de iniciativa da sociedade destinadas a assegurar o direito à assistên-
ciasocial a quem dela necessitar podem ser de pessoas físicas ou jurídicas. Deixando
à margem as atividades de assistência social desenvolvidas pelas pessoas físicas.
sobreleva-se a atividade executada pelas pessoas jurídicas. as quais podem ser en-
quadradas em duas categorias: de direito público ou de direito privado. conforme
determinação do Código Civil (artigo 40).

As pessoas jurídicas de direito privado executam ações dirigidas a garantir as-
sistência social a quem dela necessitar. entretanto. não dispõem de recursos dos or-
çamentos públicos. mal grado a necessidade de recursos monetários para adquirir
recursos materiais e humanos indispensáveis para a execução das atividades assis-
tenciais,

Só existem três meios à disposição das pessoas jurídicas de direito privado para
angariar os recursos monetários necessários à execução das atividades assistenciais:
(I) receber doações; (2) receber recursos públicos para auxilio ou subvenções; e (3)
cobrar pela prestação dos serviços que desempenham.

As doações nos tempos atuais são escassas; a destinação de recursos públicos
constitui apenas auxílio. socorro: então. para ter independência financeira e conse-
guir. com autonomia. desenvolver sua tarefa de dispensar ajuda a quem necessitar
de assistência. só resta cobrar pela prestação dos serviços.

Os valores monetários cobrados pela prestação dos serviços constituem a receita
das pessoas jurídicas de direito privado que executam ações de assistência social.
Essas receitas destinam-se ao custeio das despesas com a aquisição de materiais e
instalações, com a contratação de pessoal. com a manutenção de suas instalações.
Isso significa que as receitas devem ser integralmente aplicadas no desenvolvimen-
to das atividades da pessoa jurídica que presta assistência social.

O que uma pessoa jurídica de direito privado que deseja o atributo de assistên-
cia social não pode fazer é destinar essa receita a fim diverso de seus objetivos ins-
titucionais e distribuir, eventual resultado positivo. entre seus fundadores. dirigen-
tes e associados; se o fizer estará configurada a finalidade lucrativa.

A finalidade não lucrativa é exigida peJa Constituição e também pela Lei de
Organização da Assistência Social (n° 8.742/1993). ao prescrever: "Art. 3° Consi-
deram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam. sem
fins lucrativos. atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta
lei. bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos:' (Destaques não
constam do original)

A Lei n" 8.742/1993 contém as normas gerais acerca da assistência social e de-
termina que uma pessoa jurídica para receber () atributo de assistência social deve
desenvolver atividade em favor de outrem. e não de seus fundadores. dirigentes e
associados. sem o intuito de obter vantagem econômica. Entretanto. referida lei não
proíbe que a pessoa jurídica que desenvolve atividades assistenciais cobre rernune-
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ração dos beneficiários. porque tecnicamente não se confundem os conceitos de
vantagem econômica com o de contraprestação econômica, e porque, se assim não
o fizesse, estaria tratando de entidades ti lantrópicas, e não de assistência social.

5. Abrangência da Ausência de Fins Lucrativos para Conceituação da
Entidade como Beneficente de Assistência Social

Se lima pessoa jurídica desenvolve atividade econômica em favor de outrem, e
não de seus fundadores, dirigentes c associados, ela não objetiva lucro ou vantagem
econômica. logo não há razão para distribuir patrimônio, rendas e resultados entre
eles.

A pessoa jurídica que cobra remuneração (contraprestação econômica) pelo
desenvolvimento da atividade assistencial ou mesmo a que só recebe doações pode
encenar o exercício financeiro com resultado positivo. ou seja. apresentar superá-
vit, lucro, o que ela não pode é distribuir esse resultado entre seus fundadores. diri-
gentes e associados. Se obtiver resultado positivo no tinal do período legal e o dis-
tribuir para seus fundadores. dirigentes e associados estará caracterizada a intenção
de obter vantagem econômica para esses com o desenvolvimento da atividade e
descumprido o requisito prescrito pelo artigo 53 do Código Civil (organização de
pessoas para tins não econômicos) que a faz merecedora do atributo de assistência
social ou filantrópica.

A não distribuição de patrimônio ou rendas para os fundadores, dirigentes e as-
sociados é demonstrada pela aplicação das receitas (próprias ou resultantes de doa-
ção) que a pessoa jurídica aufere em seus objetivos institucionais, no País.

Se a pessoa jurídica é constituída para desenvolver atividade econômica em fa-
vor de terceiros. seu objetivo institucional é beneticiar esses terceiros. e não seus
fundadores, dirigentes e associados: logo. terá de aplicar toda a receita auferida em
favor desses terceiros. E como seus objetivos institucionais são satisfeitos dentro do
País não há motivo para remeter dinheiro para o exterior.

Ocorre que, para provar ti não distribuição de patrimônio ou rendas a qualquer
título e a aplicação de suas receitas integralmente na satisfação de seus objetivos
institucionais no País. a pessoa jurídica deve escriturar suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Documentalmente. são os livros escriturados. exigidos pela legislação, que pro-
vam que uma pessoa jurídica atua em favor de outrem, e não de seus fundadores,
dirigentes e associados sem a intenção de obter vantagem econômica para eles.

6. A Imunidade das Contribuições Sociais Securitárias é Assegurada às
Entidades Fílantrõpícas e de Assistência Social (não Filantrópicas)

As pessoas jurídicas de direito privado. representando a sociedade, que prestam
assistência social são denominadas entidades de assistência social. E a elas a Cons-
tituição se refere nos artigos 20 I. I, utilizando a expressão entidades beneficentes
de assistência social e no parágrafo 7° do artigo 195. também empregando a expres-
são entidades beneficentes de assistência social.

Curiosamente, a Constituição não dispensa um artigo sequer à filantropia, ape-
nas faz menção às entidades li lantrópicas nos artigos 199, parágrafo 10

• e 213, o que
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gera a seguinte indagação: quem necessita de filantropia? Quais são os objetivos da
filantropia? Quem presta a filantropia? As respostas somente podem ser oferecidas
pela Constituição, considerando-se que a filantropia aparece vinculada à saúde (ar-
tigo 199, parágrafo 1°) e à educação (artigo 213). ambas disciplinadas no Título VIIl
(Da Ordem Social).

E as respostas que a Constituição oferece são as mesmas ofertadas para a assis-
tência social. A filantropia será prestada a quem dela necessitar por pessoas jurídi-
ca de direito privado constituídas sem fins lucrativos que não possuem fonte de re-
ceita própria e. por isso. podem receber recursos públicos como auxílio ou subven-
ção (artigos 199. parágrafo 1°, e 213). Os objetivos da filantropia são os mesmos
arrolados no artigo 203 para a assistência social.

Depreende-se dessa constatação que as entidades filantrópicas, pessoas jurídi-
cas de direito privado que desenvolvem atividade econômica sem fins lucrativos e
sem exigir remuneração, antes de serem fi lanrrópicas são assistenciais. E são assis-
tenciais porque desenvolvem atividades em proveito de quem necessita de ajuda. sem
objetivar vantagem econômica para seus fundadores e dirigentes. No entanto. dis-
tinguem-se das entidades assistenciais em sentido estrito por não exigirem remune-
ração dos beneficiários.

Pois bem. A Constituição assegura imunidade das contribuições sociais securi-
tárias às entidades beneficentes de assistência social conforme preceitua o parágra-
fo 7° do artigo 195.

Entidades beneficentes de assistência social são pessoas jurídicas de direito pri-
vado constituídas sob a forma de associações. Por serem associações elas não obje-
tivam vantagem econômica para seus fundadores. dirigentes e associados, e desen-
volvem atividade econômica em prol de terceiros que necessitam de ajuda por não
possuírem as condições necessárias para. por si só. integrar-se ao mercado de tra-
balho. habilitar-se, reabilitar-se. promover sua inregração à vida comunitária.

Na categoria de entidades beneficentes de assistência social enquadram-se as
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de associações que
recebem o atributo de assistenciais e as que recebem o atributo de filantrópicas.

As pessoas jurídicas de direito privado que desenvolvem atividade econômica
sem fins lucrativos podem cobrar remuneração ou não dos beneficiários. Quando
cobram remuneração recebem o atributo de assistência social: quando não cobram
remuneração recebem o atributo de filantrópica. O fato é que tanto as assistenciais
quanto as filantrópicas são pessoas jurídicas sem fins lucrativos: não distribuem
lucros, superávits; não revertem o patrimônio aos fundadores, dirigentes e associa-
dos e aplicam os resultados econômicos obtidos para manutenção da própria ativi-
dade econômica. São pessoas diferentes (uma cobra remuneração dos beneficiários.
outra não cobra). mas se assemelham pela finalidade não lucrativa e por desenvol-
verem atividade econômica em benefício de terceiros. alheios ao quadro associati-
vo. razão pela qual são beneficentes.

Beneficentes são. portanto, as entidades de assistência e as filantrópicas, Repi-
se-se que a Constituição trata da assistência na Seção IV do Título VIII (Da Ordem
Social). todavia, não dedica nenhuma seção à filantropia, revelando que antes de ser
filantrópica a entidade é de assistência social.
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Se tanto as entidades de assistência social quanto as filantrópicas são beneficen-
tes, só se pode concluir que a Constituição garante o direito à imunidade das con-
tribuições sociais securitárias às duas pessoas jurídicas, e não apenas a que recebe
o atributo de filantrópica, dado que usa a expressão entidades beneficentes de as-
sistência social, assim como a usa no artigo 204, l.

Repita-se: na expressão entidades beneficentes de assistência social enquadram-
se as de assistência, que são sempre beneficentes, e as filantropias, também benefi-
centes, que, antes de serem filantropias, são de assistência.

As pessoas jurídicas que prestam serviços e cobram remuneração (assistenciais)
têm direito de não serem colocadas como sujeitos passivos das obrigações tributá-
rias que tenham por objeto o pagamento das contribuições sociais destinadas ao
custeio da seguridade social, assim como aquelas que não cobram pela prestação
(filantropias).

Que a imunidade deve ser conferida às entidades filantrópicas, não há dúvida,
dado que as pessoas jurídicas assim predicadas não exigem contraprestação pela
prestação de serviços, de sorte que não possuem receita própria, contam com doa-
ções, logo não dispõem de recursos monetários, sequer, para pagar contribuições.

Agora daí para entender que as pessoas jurídicas que possuem fonte de receita
própria, porque exigem remuneração para custear as atividades que desenvolvem,
não têm direito à imunidade existe um abismo. pois essas pessoas por não objetiva-
rem lucro (assim como as filantrópicas) merecem o atributo de assistência social.

Pretender que se aplique às entidades não filantrópicas (assistenciais) as regras
aplicáveis às entidades filantrópicas. como não exigir remuneração dos beneficiá-
rios, para ter direito à imunidade das contribuições sociais securitárias, correspon-
de a desconsiderar as diferenças que apresentam e contrariar a Constituição Fede-
ral que permite a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica com ou
sem fins lucrativos, independentemente da cobrança de remuneração. Reitere-se que,
entidades filantrópicas e não filantrópicas só podem ser assemelhadas quando com-
preendidas na categoria de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pois apresentam um
traço comum: desenvolver atividade econômica em favor de outrem, e não de seus
fundadores, dirigentes e associados, sem objetivar vantagem econômica.

Filantropia e assistência social são atributos que a ordem jurídica confere às
pessoas jurídicas que atendem determinados requisitos. Um desses requisitos é a
ausência de finalidade lucrativa: para o predicativo de assistência social basta que a
pessoa jurídica não objetive vantagem econômica para seus fundadores, dirigentes
e associados, entretanto, para merecer o atributo da filantropia a pessoa jurídica pre-
cisa, além de não objetivar vantagem econômica, não exigir remuneração em troca
das atividades que desenvolve. O fala de essas duas entidades (de assistência social
e filantrópicas) de 'envolverem atividades em proveito de terceiros as caracteriza
como beneficentes,

Como beneficentes, têm direito à imunidade da' contribuições destinadas ao
custeio da seguridade social. as entidades filantrópicas e as de assistência social, em
respeito ao parágrafo 7° da Constituição Federal se cumprirem os requisitos esta-
belecidos, única e exclusivamente, por lei complementar.


