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Breve histórico

1º SETOR 2º SETOR
Teve origem com os

primeiros governos,

ex.: Grécia, Roma,

etc;

Marco histórico com

a revolução industrial

na Inglaterra;

Maior destaque nos anos 60, apesar de relatos de seu surgimento na

própria Grécia antiga (bibliotecas/institutos de educação).

No Brasil, os primeiros documentos remetem à criação da Santa Casa

do Rio de Janeiro e Santa Casa de Santos.

3º SETOR



Objetivo: realizar atividades até então tipicamente estatais. Referidas

atividades são benéficas para toda sociedade como saúde, fiscalização e

defesa do meio-ambiente, educação (da básica ao desenvolvimento

socioeconômico), etc.

Como fazer: Angariar recursos que na maioria das vezes vem de

doações do Segundo Setor ou pela realização por essas entidades de

atividades como prestação de serviço e ou venda de bens
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As pessoas dos primeiro e segundo setor tentam se unir a elas por diversas

razões:

- 1º setor - busca de parcerias para prestação de serviço especializado,

diminuindo o custo do Estado com sua realização e ganho na eficiência de

sua prestação; e

- 2º setor - patrocínio das entidades, visando benefícios fiscais e ainda pelo

“Marketing Social” ou “Marketing do Bem”

Ex. notícia de 03/10/2017 – NBA muda ALL-STAR GAMES

– cada time representará uma instituição de caridade

Chamado de NBA CARE
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1. Se o 3º Setor fosse um país, ele teria a 16ª economia mundial;

2. Dados de 2002, 2008 e 2015 demonstram que o 3ºS. representou 5%

do PIB nacional X EUA 5,4%;

3. Segundo o IPEA, em 2010, empregou cerca de 2.128.007 trabalhadores

X EUA 11.426.870 p/ 2012;

4. Com média salarial de R$ 1.667,05 X média brasileira dos outros

setores foi de R$ 1.650,30;
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5. Em março de 2014, de acordo com o Ministro-chefe da Secretaria Geral

da Presidência da República, o 3ºS. foi responsável por 5% dos empregos

formais no país X EUA 10,3% p/2012;

6. Em 2015 os Norte-americanos doaram mais para o 3ºS (R$ 1,457

trilhão) do que o Governo Federal Brasileiro arrecadou com tributos

federais (R$ 1,316 trilhão).

7. Em 2017 a DEFIS lançou R$ 1,78 bilhão em autuações em decorrência

de benefícios voltados para entidades imunes ou isentas – número quatro

vezes maior do que 2016
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Associação é constituída pela união de pessoas físicas ou jurídicas que

se organizam para fins não econômicos (artigo 53 e seguintes do Código

Civil).

Fundação é criada através da destinação de bens, para os fins previstos

no parágrafo único do artigo 62 do Código Civil).

Ex.: assistência social, cultura, educação, saúde, atividades religiosas,

promoção da ética, cidadania, dos direitos humanos, etc.

A legislação em vigor, distingue esses dois tipos de pessoa jurídica,

basicamente quanto: (i) à forma de constituição e (ii) à finalidade.
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Não visam lucro, seu

superávit é reinvestido em

seu objetivo social

Prestam ainda que

parcialmente serviços

sociais gratuitos

Dedicação exclusiva à

prestação de serviços

gratuitos

Gráfico elaborado por João Felipe P. Consentino. 

Dissertação de Mestrado apresentado em 2017.

Entidades sem fins 

lucrativos

Beneficentes

Filantrópicas
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Impostos sobre 

o Patrimônio

Impostos 

sobre 

Renda

Impostos sobre Ind., 

Circulação, Crédito e 

Prestação de Serviços

Contribuições 

Sociais

ITR – de 0,03 

até 20%

IR – 15% ou 

25%

ISSQN – de 2% a 5% Patronal –

20%

ITBI – de 2% a 

4%

ICMS – 18% (em média) PIS – 1% 

sobre a folha 

de salário

IPVA – de 2% a 

6%

IPI – variável COFINS –

7,6%

IPTU – de 0,5% 

a 1,5%

I.I. – variável

ITCMD – de 1% 

a 8%

IOF – variável CSLL – 9%
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Imunidade

TRIBUTOS REQUISITOS BASE LEGAL

IMPOSTOS

ITR

ITBI

IPVA

IPTU

IRPJ

IPI

II

IOF

ITCMD*

ISSQN*

ICMS*

1. Ser instituição de educação ou de assistência social;

2. Não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de

suas rendas, a qualquer título;

3. Aplicar seus recursos integralmente no País, na

manutenção de seus objetivos institucionais; e

4. Manter escrituração de suas receitas e despesas em livros

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua

exatidão.

- Artigo 150, 

VI, c, da CF 

de 1988

- Artigos 9º e 

14 do CTN

- ITCMD/SP - necessário ingressar com pedido de isenção

- ISSQN/PMSP – reconhece a isenção apenas no caso de serviço prestado aos próprios associados

- ICMS – São Paulo – produtos produzidos pela pp entidade, necessidade de ingressar com requerimento 

para obter o reconhecimento – art. 31 do Anexo I do RICMS/SP
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TRIBUTOS REQUISITOS BASE LEGAL

CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS

Patronal/INSS

PIS (SC 173/2017)

COFINS receitas 

próprias*

CSLL

1. Ser entidade beneficente

2. Possuir CEBAS

3. Não remunerar nem conceder

benefícios a diretores

estatutários, conselheiros,

sócios, benfeitores

4. Aplicar integralmente o

superávit na manutenção e

desenvolvimento de seus

objetivos institucionais

- Artigo 195, 7º da CF

- Art. 29 da Lei 

12.101/2009

- exigências impostas 

por este artigo são 

consideradas 

inconstitucionais para 

grande maioria dos 

doutrinadores e 

recentemente para 

STF

* Receita Federal – apenas receitas próprias– judiciário qualquer receita
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Isenções

TRIBUTOS REQUISITOS BASE LEGAL

IMPOSTOS

ITR

ITBI

IPVA

IPTU

IRPJ

IPI

II

IOF

ITCMD*

ISSQN* 

ICMS*

1. Entidade sem fins lucrativos

2. Não distribuir qualquer parcela de seu

patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título

3. Aplicar integralmente no País, os seus

recursos na manutenção de seus objetivos

institucionais

4. Manter escrituração de suas receitas e

despesas em livros revestidos de formalidades

capazes de assegurar sua exatidão

- Art. 14 do 

CTN;

- Art. 15 da Lei 

9.532/97 (IR)

- Lei 8.032/90, 

Lei 8.402/92 e 

Dec. 4.543/02 

(IPI e II)

- Dec. 4.484/02 

(IOF)

* ITCMD/SP - necessário ingressar com pedido de isenção

* ISSQN/PMSP – reconhece a isenção apenas no caso de serviço prestado aos pp associados
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TRIBUTOS REQUISITOS BASE LEGAL

CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS

- Recolher o PIS 1% 

sobre a folha

- COFINS/atividades 

próprias e

- CSLL isenção sobre 

totalidade das 

receitas

1. Entidade sem fins lucrativos

2. Não distribuir seu patrimônio ou

de suas rendas, a qualquer título

3. Aplicar integralmente no País, os

seus recursos na manutenção de

seus objetivos institucionais

4. Manter escrituração de suas

receitas e despesas em livros

revestidos de formalidades capazes

de assegurar sua exatidão

- Art. 14 do 

CTN;

- Art.15,da Lei 

9.532/97 

(CSLL)

- MP 2.158-

35/01
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Cofins

1) Isenção da Cofins para atividades próprias (MP 2.158-

35/01) – apenas as decorrentes de doações e

contribuição de membros ou todas descritas no Estatuto?
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“MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 127 de 28 de Abril de 2005

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins

EMENTA: ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

Estão sujeitas ao pagamento da contribuição as receitas oriundas do

comércio de bazar (venda de objetos de uso pessoal, roupas, vestuário,

utensílios de uso doméstico, recebidos em doação) e livraria voltada para

os objetivos sociais da entidade, recebidas por associação civil de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente,

educacional, cultural e de assistência social.”
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DECISÃO Nº 181 de 21 de Julho de 2000

EMENTA: ISENÇÕES. INSTITUIÇÕES DE CARÁTER                  

FILANTRÓPICO E BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A partir de 1º de fevereiro de 1999, de acordo com os arts. 14, X, e 13, III e

IV, da Medida Provisória nº 1.878-6/1999 são isentas da Cofins as receitas

das atividades próprias das instituições de caráter filantrópico e

beneficentes de assistência social, as quais atendam aos requisitos do art.

55 da Lei nº 8.212/1991.

Entende-se por receitas de atividades próprias para efeito de aplicação

dessa isenção as receitas típicas dessas entidades, como contribuições,

doações e subvenções por elas recebidas, destinadas à manutenção da

instituição e consecução de seus objetivos estatutários, sem caráter

contraprestacional.

O benefício não se aplica às receitas auferidas em decorrência de

atividades que desempenhem, comuns aos agentes econômicos, como

prestação de serviços, compra, ou produção, e venda de mercadorias e

ganhos em aplicações financeiras.



“Numero Recurso: 118181 - PRIMEIRA CÂMARA - Numero Processo:

11020.002649/00-07 - Data da Sessão: 05/11/2003 - Relator: Antônio Mário

de Abreu Pinto – Decisão: ACÓRDÃO 201-77332

Resultado: DPU - DADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE

Texto da Decisão: Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao

recurso.

IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A isenção prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, tem natureza

de imunidade. Tendo a empresa aplicado seus recursos unicamente na

consecução de seus objetivos, não distribuindo lucros para seus diretores,

esta é passiva da imunidade albergada constitucionalmente. Recurso

provido.”

Posicionamento do Conselho de Contribuintes 

(atual CARF)



PIS

Solução de Consulta COSIT nº 173/2017 de

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.

ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 636.941/RS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº

636.941/RS, no rito do art. 543-B da revogada Lei nº 5.869, de 11 de

janeiro de 1973 - antigo Código de Processo Civil, decidiu que são imunes

à Contribuição ao PIS/Pasep, inclusive quando incidente sobre a folha de

salários, as entidades beneficentes de assistência social que atendam aos

requisitos legais, quais sejam, aqueles previstos nos artigos 9º e 14 do

CTN, bem como no art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991 (atualmente, art. 29 da

Lei nº 12.101, de 2009).



ISS

Isenção de associados – mesmo se desvinculados

objetivos sociais? E fundações?



Solução de Consulta SF/DEJUG nº 22, de 12/3/07:

“ASSUNTO: Incidência do ISS sobre congresso para associados e não

associados.

(...) 4. Os serviços prestados aos associados da requerente relativos à
realização do 8º Congresso Internacional de Shopping Centers não são
tributáveis pelo ISS, pois estão diretamente relacionados com o objeto
social da Associação.

(...) 4.3. Se a requerente prestar, mediante pagamento, serviços constante

da Lista da Lei 13.701/2003 a seus associados ou não associados que

estejam desvinculados de seus objetivos sociais deverá recolher o ISS e

cumprir obrigações acessórias correspondentes.”

Processo nº 2004-0.256.520-3. Consulente: Associação Brasileira de

Shopping Centers-ABRASCE



Obrigado!

felipe@fmac.adv.br
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Mini-currículo

Graduado pela Universidade Paulista, com especialização em Direito

da Economia e da Empresa pela FGV e em Direito Tributário pelo

IBET/SP. Mestre em Direito pela FADISP.

Participação no curso de Introdução à Legislação Americana e

Sistema Legal pela Escola de Educação Continuada e Estudos

Profissionais da New York University e em diversos Seminários sobre

Negócios na Columbia University-NY.

Sócio do escritório Ferragut Mendonça Advogados.

Professor de diversos cursos de MBA e Pós-graduação, instrutor de

treinamentos, palestras e seminários.


