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A Constituição da República disciplina as limitações ao poder de tributar, em seu
artigo 150. E em seu inciso VI, alínea c, trata da imunidade das instituições de educação e
assistência social sem fins lucrativos.
O texto dispõe que:
“sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre 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.”
Portanto, o requisito exigido pela norma é o de não poder haver distribuição do
patrimônio ou dos lucros e que estes devem ser investidos integralmente na própria
instituição.
A doutrina trata o conceito “sem fins lucrativos” da seguinte forma:
“a expressão sem fins lucrativos não significa que a entrada de recursos deve ser
limitada aos custos, visto que as entidades podem e devem obter recursos destinados
ao seu desenvolvimento. Na verdade, devem respeitar os requisitos do art. 14 do
Código Tributário Nacional, a saber:
- não repartir patrimônio;
- manutenção dos recursos no território nacional e nas finalidades essenciais;
- escrita contábil em documentos confiáveis.
Algumas observações são dadas: não se exige, por exemplo, que a instituição de
educação tem que dar bolsas gratuitas para carentes, nem fala o que na verdade se vai fazer da
aplicação dos recursos da assistência social. Os critérios são aqueles objetivos do art. 14 do
CTN.
Contudo, tal dispositivo ainda apresenta outras informações importantes: o fato de
ser uma imunidade condicionada. E se o sujeito deixar de cumprir qualquer um dos
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requisitos, o que acontece? Exemplo: Se o sujeito começar a repartir o
patrimônio? Ocorre a suspensão do benefício da imunidade e aguarda a nova demonstração de
cumprimento dos requisitos. (Curso de direito tributário / Irapuã Beltrão. – 4.ed. – São
Paulo:Atlas, 2013).
O artigo 32 da Lei nº 9.430/1996 trata dos procedimentos de fiscalização e da
suspensão da imunidade e da isenção, nos seguintes termos:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1º Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que
trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando
requisito ou condição previsto nos arts. 9º, § 1º, e 14, da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá
notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do
benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2º A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar
as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3º O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4º Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2º
sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5º A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6º Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7º A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8º A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9º Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses
de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade tributária
dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal Superior
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Eleitoral que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as devidas contas
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)”
(Grifos nossos.)
O âmbito de aplicação da imunidade é objeto de inúmeros questionamentos, o que
fez surgir a Súmula nº 724 do Supremo Tribunal Federal (STF), que diz que “ainda
que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer
das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor dos
aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”.
Com relação aos serviços sociais, como o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o
Serviço Social da Indústria (Sesi), o STF tem entendimento de que a imunidade prevista no
artigo 150, VI, c, da Constituição da República (CR) lhes é aplicável, visto serem entidades de
direito privado prestadores de serviços de cunho social e filantrópico, sem fins lucrativos. No
aresto abaixo transcrito, o STF considerou que, ainda que os serviços prestados não sejam
integralmente gratuitos, a exigência da ausência de fins lucrativos não fica descaracterizada,
aplicando-se, inclusive, para imóveis que não estejam edificados.
“RE 385091 / DF - DISTRITO FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 18/12/2009
Publicação: DJe-027 DIVULG 11/02/2010 PUBLIC 12/02/2010
RECTE.(S): DISTRITO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RECDO.(A/S): SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADV.(A/S): MÍRIAN DE FÁTIMA LAVOCAT DE QUEIROZ
DECISÃO: Vistos. O Distrito Federal interpõe recurso extraordinário, com
fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim
ementado: “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
–SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – IPTU – IMÓVEL NÃO
EDIFICADO. Sendo o Serviço Social da Indústria – SESI – uma entidade de direito
privado prestadora de serviços de cunho social e filantrópico, sem fins lucrativos,
encaixa-se perfeitamente na hipótese de imunidade tributária prevista no art. 150,
inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal. O fato dos serviços prestados pela
entidade não serem integralmente gratuitos não descaracteriza a ausência de fins
lucrativos. A lei não exige que instituição preste somente serviços gratuitos. Apenas
exige que ela não distribua qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucros ou participações no resultado. A falta de edificação no imóvel não
significa que esteja abandonado ou que foi adquirido para fins especulativos, ou
mesmo que está sendo utilizado para finalidade diversa da exigida pelo texto
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constitucional (§ 4º, do art. 150), A qualquer momento o imóvel desocupado ou não
edificado pode passar a integrar os propósitos sociais da entidade” (fl. 317). Alega
o recorrente violação do artigo 150, § 4º, da Constituição Federal, uma vez que, “ao
reconhecer a imunidade do recorrido, o aresto hostilizado vai do encontro ao disposto
no art. 150, § 4º, da Constituição Federal, na medida em que um imóvel não
edificado não pode atender as finalidades essenciais de nenhuma entidade” (fl. 337).
Contra-arrazoado (fls. 342 a 351), o recurso extraordinário (fls. 333 a 340) foi
admitido (fls. 354/355). Decido. Anote-se, inicialmente, que o acórdão recorrido foi
publicado em 22/5/02, conforme expresso na certidão de folha 332, não sendo
exigível a demonstração da existência de repercussão geral das questões
constitucionais trazidas no recurso extraordinário, conforme decidido na Questão de
Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Pleno, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. A irresignação não merece prosperar, uma vez que
o acórdão atacado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que a imunidade tributária em questão alcança também os imóveis vagos.
Nesse sentido, anote-se: “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em consonância com
a jurisprudência desta Corte. Imunidade tributária. Vedação de instituição de
impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades. Artigo 150, VI, 'c' e § 4o, da Constituição. Entidade de
assistência social. IPTU. Lote vago. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento” (Re nº 357.175/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJ de 13/11/07). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RE nº 595.037/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/09; RE
nº 577.749/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/10/08; e RE nº
598.091/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/4/09. Ante o exposto, nos
termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao
recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2009. Ministro
DIAS TOFFOLI Relator
Assim sendo, para que as instituições de educação e assistência social sem fins
lucrativos sejam imunes, não pode haver distribuição do patrimônio ou dos lucros, que devem
ser investidos no exercício de sua própria atividade; e a imunidade tributária lhes é
assegurada, ainda que nem todos os serviços prestados sejam gratuitos, sendo aplicável
também para imóveis alugados a terceiros ou não edificados.
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