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Prefácio

 Já faz algum tempo que reflito acerca do significado dos termos 
“Cenário” e “Perspectiva”, principalmente, no âmbito do Terceiro Setor. Parece-
me apropriado traçar algumas linhas a respeito do tema diante da oportunidade 
de prefaciar o volume 3 desta obra coletiva, de autoria de nossos alunos e de 
nossos colegas professores do Programa de Mestrado em Direito Internacional 
Econômico da Universidade Católica de Brasília, todos integrantes do Grupo de 
Pesquisa, “Terceiro Setor e Tributação”, vinculado ao CNPq.

 Para iniciar, irei expor o significado de cada um dos termos. A palavra 
“cenário” vem do latim scaenarium que significa local da cena, panorama ou 
ambiente que rodeia um acontecimento ou conjunto de fatos que rodeiam uma 
situação. E “perspectiva”, oriunda do latim perspectivus, deriva de dois verbos: 
perspecto – olhar até o fim ou examinar atentamente; e perspíceo – olhar através, 
ver bem, olhar atentamente, examinar com cuidado, reconhecer claramente.

 Relacionando o conceito apresentado, vejo o cenário do Terceiro 
Setor com a existência de uma grande quantidade de entidades que trabalham 
diuturnamente para se sustentarem, aprimorarem sua gestão e compreenderem 
cada vez mais os meandros do amplo relacionamento com o Poder Público que 
se faz por meio de títulos, certificados, qualificações e por seu complexo regime 
tributário, tudo para que suas ações e atividades contribuam para o contínuo 
resgate da cidadania em nosso país.

 Seguindo o raciocínio, quando falo em perspectiva, falo de esperança no 
futuro, de reconhecer alternativas e caminhos para a concretização de políticas 
públicas que propiciem sustentabilidade às entidades que compõem o Terceiro 
Setor, assim como do reconhecimento crescente por parte dos integrantes do 
Estado (Primeiro Setor) e do Mercado (Segundo Setor) do papel importantíssimo 
dessas entidades. Fatos que propiciam uma melhor interpretação e aplicação da 
legislação existente e que, ainda escassa, rege a matéria.

 Diante disso, para o Programa de Mestrado em Direito Internacional 
Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Brasília, vejo 
os referidos termos conceituados e desenvolvidos como francamente favoráveis 
à realização de pesquisas e estudos, tanto pela qualidade do corpo docente 
como do corpo discente. Exemplo disso é a participação, neste volume, de dois 
colegas e professores, integrantes do Grupo de Estudos: Doutor Manoel Moacir 
Costa Macedo e Doutor João Rezende Almeida Oliveira.



 Confesso ainda que é sempre um desafio oferecer à academia e ao 
público uma obra coletiva. No caso desta, nossos alunos, hoje mestrandos, 
mestres e até doutorandos, foram fundamentais para tornar a empreitada 
instigante e frutífera. Mesmo porque não foram poucos os encontros que tivemos 
neste último ano, tanto em sala de aula, em seminários, como em prazerosos 
restaurantes, nos quais nossos colegas autores nos trouxeram a certeza e a 
perspectiva de que os temas discutidos e aqui tratados eram indispensáveis para 
a continuidade e apresentação de pontos novos na seara da doutrina do Terceiro 
Setor e da Tributação.

 A obra apresenta-se em duas partes. A primeira centraliza-se no tema 
“Tributação”, sendo composta por seis capítulos. A segunda parte discorre sobre 
o “Terceiro Setor”, desenvolvendo-se em cinco capítulos.  O leitor, iniciando pela 
parte concernente a “Tributação”, perceberá que o assunto imunidade é ao lado 
da isenção motivo de abordagens inovadoras.

 No primeiro capítulo, Aldemário Araújo Castro, com capacidade 
invulgar, aborda o tema da imunidade no âmbito da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, art. 150, inciso VI, da Constituição Federal. E o faz de forma a 
apresentar, além da literalidade do texto constitucional, a interpretação “generosa” 
oferecida pelo Supremo para estas exonerações tributárias constitucionais. 

 É importante ressaltar que o estudo de Aldemário de Castro identifica 
não só a interpretação ampliativa ou extensiva demonstrada nas recentes 
decisões da Suprema Corte, mas, também, a continuidade da existência da regra 
constitucional que, na interpretação literal, contém claras restrições ou limitações 
na aplicação dessas exonerações tributárias. Diante disso, fica aberta a reflexão 
objetivando analisar se a via interpretativa mais generosa ou ampla não estaria, 
em certo modo, distorcendo a decisão substancial do constituinte. É algo a se 
pensar...

 No segundo capítulo, o leitor é brindado com um profundo estudo de 
autoria de James Alberto Vitorino de Sousa a respeito das hipóteses de isenção 
tributária, previstas nas Legislações Estaduais e do Distrito Federal, inerentes ao 
imposto incidente sobre a doação de bens e direitos, direcionados ao patrimônio 
das Entidades do Terceiro Setor.

 Esse assunto é de interesse de todos os Estados brasileiros, pois, 
sabidamente, ao dar-se importância à regulação tributária do ITCMD (Imposto 
sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos) estar-



se-á atendendo e respeitando a vontade do constituinte em dotar as entidades 
do Terceiro Setor (mormente aquelas que não são de educação e de assistência 
social, já contempladas com a imunidade, mas que de igual forma praticam ações 
sociais, altruístas, voltadas ao interesse coletivo e ao bem-estar da comunidade) 
de mais meios para o exercício de suas finalidades sociais.

 Assim, o autor foi extremamente feliz em demonstrar tanto a importância 
da isenção para a doação à entidade do Terceiro Setor quanto em oferecer 
quadros demonstrativos do valor arrecadado com esse tributo (valor este ínfimo se 
comparado ao ICMS), demonstrando, Estado por Estado, a forma que se regula a 
concessão da referida isenção. Pois, sabe-se que um tratamento benéfico é fator 
de desenvolvimento da própria sociedade civil como um todo.

 A imunidade, como regra de delimitação da competência tributária, tem 
requisitos, destinatários e abrangência que motiva novos estudos. Nesta seara, 
José Hable desenvolve um significativo trabalho, inserido no Capítulo III desta 
obra, a respeito da “Imunidade Tributária das Entidades de Interesse Social – com 
enfoque na remuneração dos dirigentes”.

 Hable, já consagrado escritor, apresenta uma sistematização da proibição 
da não remuneração dos dirigentes, por qualquer forma, no caso da concessão 
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, demonstrando sua 
vinculação direta com a concessão deste certificado e também, a vinculação 
indireta com a concessão do benefício da imunidade tributária.

 O assunto é interessante e será indubitavelmente capaz de subsidiar 
qualquer decisão estatutária, tanto no âmbito associativo como no fundacional, 
sobre a remuneração de seus dirigentes e das consequências tributárias e fiscais 
que advirão e que serão expostas neste trabalho.

 Miguel Ângelo Maciel, com reconhecida capacidade exegética, 
fortalece a obra dispondo um capítulo acerca da “Imunidade Tributária das 
entidades Fechadas de Previdência Complementar a partir da Teoria Estruturante 
do Direito”. Dessa forma, sua abordagem, com base no marco teórico do 
jurista Friedrich Muller, fará os leitores entenderem o tema por meio da teoria e 
da metódica estruturante do Direito. Discorrendo, ainda, com conhecimento, a 
respeito do âmbito normativo do plano de previdência social, em especial, sob a 
ótica da assistência social e sua imunidade.



 Entre tudo o que foi exposto há por parte de Miguel Maciel uma análise 
dos principais tópicos explorados nos votos prolatados nos autos do RE 202.700/
DF, no qual consta a decisão do Supremo Tribunal Federal que negou o direito à 
imunidade dos Fundos de Pensão.

 Rodrigo Moreira Lopes, em seguimento a temática tributária, insere 
no foco das novas reflexões a “Responsabilidade tributária no caso de desvio 
de finalidade no âmbito de uma organização social”. Com uma abordagem 
interessante, em primeiro lugar, identifica as consequências tributárias pela 
utilização irregular de verbas nas já conhecidas Organizações Sociais, fruto da 
chamada Reforma Administrativa, e que se relacionam com o Poder Público por 
meio de um Contrato de Gestão. Em segundo, pelo aprofundado estudo das 
consequências, no âmbito do direito tributário, para a entidade e para aqueles 
que venham a utilizar irregularmente recursos financeiros advindos do contrato 
de gestão.

 O estudo, portanto, destaca o papel de relevo das organizações sociais 
no âmbito da sociedade, inclusive como destinatária de recursos financeiros, 
bens públicos e até de servidores. Há ressaltar que, caso haja o descumprimento 
dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional em face de utilização 
irregular de verbas, haverá possibilidade de considerar que a entidade não estará 
mais apta a gozar da imunidade a partir da data em que ocorrer irregularidade e 
não da declaração do Poder Público a respeito da existência da irregularidade.

 No capítulo IV, desta obra, identifica-se, com facilidade, quão ampla é 
a atuação do Terceiro Setor, principalmente no que tange à sua tributação ou 
até a sua não tributação, que é o caso da imunidade. Dentro dessa amplitude 
inserem-se diversas entidades, dentre elas as Fundações Instituídas por Partido 
Político. Registre-se que a Constituição Federal deu especial atenção à imunidade 
de tais Fundações (art. 150, inciso VI, alínea “c”) ressaltando a importância dos 
instituidores – Partidos Políticos – única via dada aos cidadãos que desejem 
assumir sua “cidadania plena”.

 Assim, Valério Pedroso Gonçalves, com profundidade e forte veia 
doutrinária, apresenta neste capítulo, que muito bem encerra a primeira parte da 
obra, estudo pormenorizado a respeito das finalidades das Fundações instituídas 
pelos Partidos Políticos e do desenvolvimento de suas atividades consoantes com 
suas finalidades, sem caracterizar inaceitável desvirtuamento capaz de prejudicar 
não só ao instituidor (Partido Político), mas à própria sociedade.



 Com razão, a discussão gira em torno de um tema novo, pois, não 
obstante, como o autor afirma, não houve “ainda, caso de cassação da 
imunidade tributária conferida à fundação de partido político por desvirtuamento 
de finalidade” sendo fundamental que a atuação destas fundações não seja em 
atividades diversas da pesquisa, da doutrina e da educação política.

 Dando seguimento, inicio a abordagem da segunda parte da obra: 
o Terceiro Setor. E o faço, com satisfação, pelo trabalho de Bruno Augusto 

Prenholato, que com reconhecida capacidade investigativa, enriquece o livro ao 
abordar o tema da “Ação Civil Pública com meio de defesa dos interesses das 
entidades assistenciais”. A leitura deste capítulo, portanto, apresenta-se como 
um instrumento indispensável a todos os dirigentes das entidades que compõem 
o Terceiro Setor, principalmente, por parte das entidades assistenciais, que agora 
ao lado do Ministério Público, foram legitimadas pelas alterações inseridas pela 
Lei 11.448/07, a qual propõe ação civil pública para a defesa do meio ambiente, 
do consumidor, da ordem econômica, da livre concorrência e do patrimônio 
(estético, histórico, turístico e paisagístico).

 Ressalto que Bruno Prenholato deu ainda um passo a mais ao analisar, 
além da legitimidade das entidades de assistência social para a propositura da 
ação civil pública, a necessidade de demonstração da chamada pertinência 
temática, que é a adequação entre o objeto da ação civil pública a ser proposta e 
a finalidade institucional da entidade.

 No âmbito do Plano Diretor da Reforma do Estado, já abordado na 
primeira parte desta obra, merecem agora as Agências Reguladoras, instrumento 
essencial para assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos, especial 
abordagem de Marinez Chiele que, com maestria, enfoca a temática da 
participação da sociedade como instrumento de controle desses organismos. 
Dessa forma, pontua a autora com acerto e precisão a ampla autonomia das 
Agências no exercício de suas competências que, por si só, não garantem a 
eficácia da regulação estatal, sendo que tal fato aponta para a importância de 
uma nova relação entre a sociedade e o Estado, com a ampliação da participação 
do cidadão no processo de tomada de decisões da Administração Pública com 
relação ao desempenho de suas funções estatais; tornando imprescindíveis novos 
instrumentos democráticos de controle e fiscalização das agências reguladoras 
no cumprimento de seus objetivos e finalidades.



 Chiele desenvolveu um trabalho centrado na participação do cidadão, 
identificando os instrumentos e formas pelas quais a sociedade pode participar 
do controle das Agências Reguladoras no Brasil, ou seja, as ouvidorias, os 
convênios e os órgãos de defesa do consumidor, como, por exemplo, os Comitês 
de Defesa dos Usuários de Serviços de telecomunicação.

 No que se refere ainda ao “controle”, Ieda Maria Machado apresenta 
importante estudo a respeito do “controle sobre as entidades fechadas de 
previdência complementar”. A autora, em boa hora, discorre, inicialmente, com 
objetividade e clareza a cerca do sistema de previdência complementar, seus 
aspectos históricos, princípios e legislação aplicável, tanto a nível constitucional 
como legal e infralegal.

 A autora enfrenta na essência de seu trabalho o controle exercido 
sobre as entidades Fechadas de Previdência Complementar enfocando tanto 
o controle exercido pelo Estado no âmbito do Ministério da Previdência Social, 
pela Secretaria da Previdência Complementar, pelo Banco Central e mesmo 
pelo Ministério Público, como ao também enfocar os novos mecanismos que se 
avizinham, entre os quais, a criação da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC (Projeto de Lei n° 136/09). 

 Ao final, partindo do Controle Estado – esfera pública para o controle 
social – esfera privada - Ieda Machado bem identifica e aponta os mesmos 
fundamentos do “controle social exercido pela sociedade sobre o Estado, ao 
sistema fechado de previdência complementar para procurar garantir a gestão 
adequada, a continuidade e a solvência dos fundos de pensão e, em última 
instância, a sobrevivência do próprio sistema” inclusive com a real atuação no 
controle de participantes e assistidos nos órgãos de gestão e de fiscalização 
da EFPC ou até por meio de instituições desvinculada da EFPC. Tudo a apontar 
como tendência futura da previdência complementar no Brasil, no âmbito do 
controle social, as denominadas educação financeira e educação previdenciária, 
que serão essenciais para permitir aos contribuintes dos fundos de pensão um 
melhor conhecimento a respeito do sistema de previdência.

 Confesso ser difícil, quando se prefacia um livro, saber o momento 
certo para finalizá-lo. Não por acaso encerram esta obra dois artigos de colegas 
professores que são exemplos a serem seguidos por este prefaciador. São eles: 
professor Doutor João Rezende Almeida Oliveira e o Professor Doutor Manoel 
Moacir Costa Macêdo, integrantes na condição de líderes do nosso grupo de 
pesquisa.



 Para a minha felicidade e dos leitores, a temática de ambos envolve 
as importantíssimas Fundações de Previdência Privada ou complementar, 
usualmente, denominadas de Fundação de Previdência Fechada ou Fundos de 
Pensão.

 O colega e professor João Rezende, com percuciência e de forma 
inovadora, apresenta um estudo sobre o regime jurídico dos títulos de agronegócio 
que sejam de interesse para investimento por parte das entidades fechadas de 
previdência.  Ele inicia sua abordagem contextualizando o Brasil como um dos 
maiores produtores de agronegócio e apresentando a representatividade desta 
área no superávit do balanço comercial, para em seguida, pontuar que “a emissão 
dos títulos do agronegócio tem por objetivos ofertar a investidores qualificados 
uma solução diferente dos investimentos tradicionais ofertados diretamente nas 
operações com produtores rurais e cooperativas no mercado do agronegócio 
brasileiro”. 

 Rezende, nesse capítulo, cataloga os títulos do agronegócio, elenca 
suas vantagens, formas de registro, e dispõe, ainda, de forma pormenorizada, a 
respeito do seu regime jurídico, tudo para propiciar aos interessados ferramentas 
indispensáveis para utilização desses certificados.

 No último capítulo, e nesse caso vale a máxima last but not least, recebi 
do professor e colega Manoel Moacir trabalho intitulado de “Nova governança 
corporativa nos fundos de pensão: Retórica e Legalidade ou Realidade?” 
Oportuno e importante tema que se destaca pela qualidade da argumentação 
desenvolvida. 

 Abordagem do conceito de governança corporativa realizada por este 
consciente e ético dirigente do Fundo de Pensão, Ceres, leva o leitor a perceber 
que o conteúdo e a perspectiva daquele conceito é dividido em dois ramos: o 
da velha e o da nova governança, neste se destacando o fato da governança 
“não estar escrita nos manuais, instruções e códigos, mas na invisibilidade dos 
valores, a exemplo da história e da ética coletiva das pessoas e dos colegiados 
que administram, lideram e decidem”.

 E neste diapasão, Manoel Moacir após discorrer com proficiência 
sobre o sistema de previdência complementar brasileiro e sua importância 
estratégica para o país como sustentáculo da sociedade, expõe com clareza e 
objetividade às práticas da coordenação, avaliação, deliberação nos diversos 
procedimentos, instâncias que compõe o contexto das atividades da CERES. Ao 



final, didaticamente define ponto a ponto os princípios fundamentais desta nova 
governança, todos mais direcionados à prática com ética e valores da moral e da 
boa-fé do que ao código de direito positivo. 

 Por tudo, creio ser fundamental estarmos todos nós, cidadãos, empresas, 
administradores públicos, sensíveis às transformações da sociedade para sermos, 
com dignidade e ética, capazes de mantermos permanente compromisso com 
um mundo mais justo, em que a paz e o respeito mútuos sejam a tônica e o 
corolário de nossas relações pessoais, sociais e profissionais.

 O espaço enfocado nesta obra se apresenta com o sempre renovado 
apoio da Editora Fortium, liderada pelos diligentes Professores Cláudio Farág e 
Anamaria Prates, aos quais sinceramente agradeço pela parceria nestes estudos.  
Agradeço, de igual forma, ao indispensável apoio da FUNPREV - Fundação 
Anasps, por meio de seu presidente Alexandre Lisboa e pelo presidente do 
conselho curador Paulo César Régis, os quais não mediram esforços para a 
finalização deste  trabalho. Registro, ainda, que além da importante participação 
de todos os autores, houve a contribuição essencial do mestrando José Hable, 
coordenador adjunto desta obra.

 Assim, este livro, “Terceiro Setor e Tributação”, agora em seu terceiro 
volume, composto pela coletânea de artigos de nossos colegas professores, 
mestres e mestrandos do Programa de Mestrado em Direito Internacional 
Econômico da Universidade Católica de Brasília, vem justamente se harmonizar 
com os desafios sempre presentes em nossa sociedade a qual busca, a cada dia, 
ser mais justa.

Tenham todos uma boa leitura!

Professor Eduardo Sabo
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I. InTRODUçãO

 As imunidades tributárias produzem debates jurídicos extremamente 
importantes e marcados por dificuldades muito peculiares. A interpretação das 
normas constitucionais pertinentes, na busca da definição do sentido, conteúdo 
e alcance dessas singulares formas de exoneração tributária, mobiliza boa dose 
de energia de juristas e magistrados. 

 Este singelo trabalho, em breves notas, procura explorar e 
problematizar a generosa interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal 
às imunidades tributárias consagradas no texto da Constituição de 1988. 
Ademais, procura, ainda que de forma perfunctória, delinear alguns limites 
para a considerável extensão da hermenêutica aplicada pelo Excelso Pretório 
no trato da matéria. 
  
II. IMUnIDADES TRIBUTÁRIAS

 A imunidade consiste numa proibição constitucional de qualificação 
jurídica de certos fatos. Assim, em relação ao fato imune não pode incidir norma 
jurídica que atribua, ao mesmo, determinados efeitos jurídicos. 

 A imunidade pode ser flagrada em matéria relacionada com qualquer área 
ou ramo do direito. Nesse sentido, encontram-se, ao lado das imunidades tributárias1, 
simunidades penais2 e as parlamentares3, entre outras.

 A imunidade tributária consiste numa vedação absoluta, porque 
constitucional, à pretensão impositiva do Estado-Fisco4. A norma constitucional, 
em razão de certa especificidade pessoal ou material, realizadora de importantes 
valores sociais, exclui várias situações (bens, serviços, operações ou pessoas) 
do campo sobre o qual é autorizada a instituição do tributo (incidência da norma 
jurídico-tributária)5. 
1 O Texto Maior não utiliza a palavra ‘imunidade’, ou a expressão ‘imunidade tributária’, para instituir exonerações nesse 
campo. As fórmulas lingüísticas são as mais diversas (‘é vedado [...] instituir impostos’, ‘não incidirá’, ‘independentemente 
do pagamento’, ‘são isentas’, entre outras). As imunidades tributárias estão concentradas no art. 150, inciso VI, da Con-
stituição. Outras estão dispersas no texto da Constituição (art. 5º., XXXIV; art. 153, parágrafo terceiro, art. 195, II; art. 195, 
parágrafo sétimo, por exemplo). 
2 Art. 228 da Constituição: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial”.
3 Art. 53 da Constituição: “Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos”. 
4 “No aspecto conceitual, a imunidade tributária apresenta-se como um instituto relacionado ao poder fiscal do Estado, 
caracterizando-se como uma vedação para criar imposto sobre o que está na área proibida, vedada à tributação por 
qualquer poder tributante”. MORAES, Bernardo Ribeiro de. A Imunidade Tributária e seus Novos Aspectos. In: Ives Gandra 
da Silva Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 119.
5 “Encontra-se um significativo dissenso doutrinário acerca da natureza jurídica da imunidade tributária. Temos aqueles que 
advogam ser a imunidade tributária uma não incidência constitucionalmente qualificada. Outros sustentam ser a imuni-
dade tributária uma exclusão ou limitação da competência tributária. Eis as pertinentes refutações: “... aceitar a imunidade 
tributária como uma ‘não-incidência constitucionalmente qualificada’, seria confundir o efeito com a causa. Imunidade 
tributária é vedação constitucional que proíbe seja instituído imposto para certos casos. A não-incidência é conseqüência 
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 Como anotado, a preservação de certos valores, especialmente caros ao 
aperfeiçoamento das relações sociais, é o fundamento das imunidades, inclusive 
tributárias. Não interessou ao constituinte, positivando importantes anseios 
sociais, dificultar ou onerar certas atividades ou pessoas, dado o relevante papel 
desempenhado pelas mesmas no atual contexto da sociedade6.

 Identificam-se, assim, principalmente no art. 150, inciso VI, da Constituição 
Federal, um significativo número de imunidades tributárias. Observam-se, entre 
outras: a) a imunidade recíproca7, com o claro objetivo de proteger a Federação; 
b) a imunidade religiosa8, voltada para a proteção das atividades relacionadas com 
os valores transcendentais; c) as imunidades social e educacional9, buscando 
benefícios e facilidades para o desenvolvimento de atividades de assistência social 
e de formação intelectual; e d) a imunidade cultural10, vocacionada a incentivar a 
cultura em geral e a facilitar a livre manifestação e circulação do pensamento. 

III. A LITERALIDADE DO TEXTO COnSTITUCIOnAL  

 A literalidade das regras constitucionais veiculadoras de imunidades 
tributárias aponta para uma série de restrições ou limitações na aplicação dessas 
exonerações tributárias. Destacam-se, agora, alguns dos principais “termos”, 
“expressões” e “cláusulas” que indicam uma visão restritiva das imunidades 
tributárias. São eles: 

 a) a expressa definição no sentido de que as imunidades previstas no 
inciso VI do art. 150 são aplicáveis a uma das espécies tributárias (os impostos), 
sendo devidas, portanto, às demais espécies tributárias; 

 b) a expressão “patrimônio, renda ou serviços”, presente em várias 
regras no art. 150, como que limitando a imunidade a certas atividades, e não ao 
conjunto completo ou total das ações realizadas pelas pessoas imunes;

da vedação constitucional [...] aceitar a imunidade tributária como limitação da competência tributária constitucionalmente 
qualificada, seria tomar o efeito pela causa. Imunidade tributária é vedação constitucional, que proíbe seja instituído im-
posto para certos casos. A competência tributária no caso, já nasce delimitada, nada se suprimindo”. MORAES, Bernardo 
Ribeiro de. A Imunidade Tributária e seus Novos Aspectos. In: Ives Gandra da Silva Martins (Coordenador). Imunidades 
Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, pp. 122 e 124.
6 “A imunidade tributária constitui um instrumento político constitucional, utilizado pelo legislador constituinte para res-
guardar certos e determinados princípios constitucionais fundamentais do regime, a incolumidade de certos valores éticos 
e culturais que o ordenamento jurídico deseja proteger”. MORAES, Bernardo Ribeiro de. A Imunidade Tributária e seus 
Novos Aspectos. In: Ives Gandra da Silva Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 119.
7 “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: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”.
8 “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: [...] b) templos de qualquer culto”.
9 “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”.
10 “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: [...] d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão”.
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 c) a palavra “templo”, no caso da imunidade religiosa, dando a entender 
que a exoneração alcança tão-somente imóveis da entidade religiosa;

 d) os termos “livros”, “jornais” e “periódicos” indicam objetos bem 
definidos como beneficiários da imunidade cultural;

 e) a expressão “e o papel destinado a sua impressão”, na imunidade 
cultural, apontando para a exoneração tributária máxima somente de livros, 
jornais e periódicos confeccionados em papel;

 f) a cláusula da vinculação às “finalidades essenciais”, para o gozo das 
imunidades tributárias em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços: f.1) 
das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; f.2) 
das entidades religiosas; e f.3) dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social;

 g) a cláusula da vinculação às “finalidades decorrentes das essenciais”, 
somente presente para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público;

 h) a cláusula de inaplicação das imunidades tributárias quando o 
patrimônio, a renda e os serviços estejam relacionados: h.1) com a exploração 
de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados; ou h.2) em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas 
pelo usuário.

IV. InTERPRETAçãO GEnEROSA APESAR DA LITERALIDADE nORMATIVA 
QUE APOnTA PARA InTERPRETAçÕES RESTRITIVAS

 Apesar dos vários “termos”, “expressões” e “cláusulas”, antes 
destacados, apontarem para interpretações restritivas quanto às imunidades 
tributárias, prevalece, sobretudo nas decisões do Supremo Tribunal Federal, uma 
interpretação generosa (ampliativa ou extensiva) para as exonerações tributárias 
constitucionais. 

 De início, constata-se que para o STF a aplicação da imunidade não pode 
ser restringida por critério de classificação de impostos presentes em normas 
infraconstitucionais, em particular no Código Tributário Nacional (RE 193.969 e 
RE 203.755).
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 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indica uma forte e uniforme 
pendência no sentido da não exigência de todos os impostos do sistema em 
relação aos entes estatais e não-estatais imunes, mesmo diante da expressão 
restritiva ou delimitadora, “patrimônio, renda ou serviços”. Nesse sentido, não 
seria devido ICMS na entrada de mercadorias importadas destinadas a integrar 
o ativo fixo da entidade imune (RE 203.755) e não incidiria IPI e Imposto de 
Importação na operação de importação de bolsas para coleta de sangue efetivada 
por entidade de assistência social (RE 243.807).

 Ainda segundo a jurisprudência do STF, os impostos indiretos (IPI 
e ICMS) estão abrangidos pela imunidade tributária se o ente imune pudesse 
figurar na posição de “contribuinte de direito” e destinar os recursos arrecadados 
às respectivas finalidades (RE 210.251 e RE 186.175). 

 Segundo a jurisprudência do STF, a imunidade recíproca abrange 
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços 
públicos considerados obrigatórios para o Estado (RE 407.099, RE 354.897, RE 
398.630, AC 1.550 e ACO 1.095). Esse é um dos aspectos mais emblemáticos 
da amplitude da hermenêutica acerca das imunidades tributárias. Observe-se 
que o texto constitucional define a extensão da exoneração para as autarquias 
e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Numa clara construção 
interpretativa, levando em conta a natureza das atividades públicas desenvolvidas, 
o Excelso Pretório admitiu a aplicação da exoneração para entes que simplesmente 
não são referidos expressamente no Texto Maior. 

 A imunidade religiosa, aparentemente circunscrita aos templos (imóveis), 
ganha nova e maior dimensão com a interpretação conjunta da alínea “b”, inciso 
IV, do art. 150, e do parágrafo quarto do mesmo artigo. Ali, a presença do termo 
“entidades” impõe a exegese mais ampla para a exoneração tributária.

 Observe-se que a vinculação do patrimônio das entidades religiosas 
com as “finalidades essenciais” (art. 150, parágrafo quarto) não afastou o gozo da 
imunidade tributária sobre lotes vagos e prédios alugados a terceiros. Prevaleceu 
a tese de manutenção da exoneração em razão do fato de que a renda decorrente 
da utilização do patrimônio era revertida integralmente para a manutenção das 
finalidades essenciais (RE 325.822). 

 Esse último aspecto merece destaque especial. Com efeito, a jurisprudência 
do Excelso Pretório aponta claramente para a imunidade das rendas obtidas pelas 
várias entidades imunes (religiosas, educacionais, assistenciais) quando tais valores 
são carreados para a realização das finalidades essenciais da pessoa imune11 (RE 
210.251, RE 144.900, RE 218.503, RE 257.700, RE 247.809 e Súmula 724).

11Segundo o STF, ao beneficiário pela imunidade tributária cabe a demonstração de que os recursos obtidos são aplicados 
no desenvolvimento das suas atividades finalísticas (RE-AgR 206.169). 
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 Para o STF, mesmo cemitérios, caracterizados como extensões da 
entidade religiosa, sem fins lucrativos e dedicados a efetivação de serviços 
religiosos e funerários, gozam de imunidade tributária (RE 578.562).  

 A Súmula 730, do STF, admite o gozo da imunidade tributária por entidade 
fechada de previdência social privada (que não é propriamente uma entidade de 
assistência social) “[...] se não houver contribuições dos beneficiários”, vale dizer, 
a entidade é mantida somente pelos patrocinadores.

 Segundo o Supremo, existem insumos imunes empregados na 
impressão de livros, jornais e periódicos (papéis e filmes fotográficos, conforme a 
Súmula 657). Os insumos exonerados precisam estar compreendidos no sentido 
da expressão “papel destinado a sua impressão”. Curiosamente, nesse ponto, 
busca-se no conjunto das palavras do texto constitucional um “caminho” para 
“flagrar” imunidades tributárias. Registre-se que, em outros momentos, ocorre 
praticamente um abandono da literalidade das normas constitucionais para a 
definição de situações de imunidade tributária.

 Anote-se, ainda, que o STF reconheceu, de forma generosa, a presença 
da imunidade cultural para: a) listas telefônicas (RE 199.183); b) álbuns de 
figurinhas e respectivos cromos adesivos (RE 221.239 e RE 179.893); e c) manuais 
didáticos ou apostilas (RE 183.403).

 Aparentemente, o Supremo Tribunal Federal não tem atribuído 
importância ou significado: a) ao expresso afastamento da imunidade tributária 
quando houver “[...] contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 
usuário” (art. 150, parágrafo terceiro); e b) à cláusula “[...] às delas decorrentes” 
(art. 150, parágrafo quarto).

 Merece especial atenção a decisão do STF no RE 236.174. Nesse 
caso, a discussão girava em torno da incidência ou não do IPTU sobre imóvel 
utilizado como clube recreativo de funcionários de entidade de assistência social. 
Restou decidido que não seria devido o imposto porquanto a utilização do imóvel 
“[...] não configura desvio de finalidade em relação aos objetivos da entidade 
[...]”. Provavelmente, essa decisão representa, até o momento, o extremo da 
interpretação ampliativa para as imunidades tributárias. 

V. InTERPRETAçÕES RESTRITIVAS PARA AS IMUnIDADES TRIBUTÁRIAS

 Apesar de menos numerosas, existem várias decisões do Supremo 
Tribunal Federal nos quais prevalecem restrições ou limitações às imunidades 
tributárias. Algumas dessas manifestações merecem destaque.
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 Segundo o STF, são devidos os chamados impostos indiretos quando a 
entidade imune está na posição de “contribuinte de fato” (STF, AI-AgR 671.412). 
Esse entendimento, vale frisar, tem sido sufragado para todos os casos de 
imunidades subjetivas. 
 
 Merece consideração um aspecto importante dessa última linha de 
decisões. Com efeito, não vingou, no STF, o argumento de que a entidade imune, 
na condição de “contribuinte de fato”, arca efetivamente, fato que deveria ser 
afastado justamente pelo gozo de imunidade tributária, com o ônus financeiro da 
tributação em função do fenômeno da repercussão. 

 Para o Supremo, não são beneficiárias da imunidade tributária 
as entidades de previdência privada fechada nas quais os beneficiários 
fazem contribuições compulsórias para, no futuro, gozarem dos benefícios 
previdenciários específicos (RE 202.700 e RE 351.267).

 Como a imunidade cultural é objetiva, alcançando somente as operações 
com os bens indicados pelo texto da Constituição, incide normalmente o imposto 
de renda sobre os rendimentos da livraria (RE 170.707).

 Segundo decisão do STF, os encartes e folhetos de propaganda 
separados fisicamente do jornal, mas distribuídos conjuntamente, não gozam de 
imunidade tributária (RE 213.094).

 Para o Supremo Tribunal Federal, não são exonerados, pela imunidade 
tributária, cadernos, blocos para anotação, livros contábeis, calendários, agendas, 
manuais de instruções de operações de máquinas e impressos de propaganda 
(RE 87.663).

 Assim como existem insumos imunes, a jurisprudência do STF 
reconhece a presença de insumos tributados utilizados na confecção de livros, 
jornais e periódicos. Encontram-se, entre os tributados, porque não estariam 
compreendidos no sentido da expressão “papel destinado a sua impressão”: a) 
tinta especial para jornal; b) solução de base alcalina concentrada; c) motor de 
corrente contínua; d) tiras de plástico para amarrar jornais; e e) esmalte revelador 
(RE 203.267, RE 203.859, RE 204.234, RE 215.435, RE 225.960 e RE 273.308). 

VI. LIMITES PARA A InTERPRETAçãO DAS IMUnIDADES TRIBUTÁRIAS

 Diante do exposto, é preciso dispensar consideráveis cuidados para com 
o texto da Constituição, tal como escrito. O preconizado cuidado não pretende 
uma restrição indevida à exegese finalística ou a busca “generosa” ou “ampla” 
do sentido das imunidades tributárias. Pretende-se tão-somente, como, em 
certa medida, o próprio Excelso Pretório já reconheceu que não seja distorcida 
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a decisão substancial do constituinte com a reescrita do Texto Maior pela via 
interpretativa.

 Nesse sentido, o que poderia parecer uma considerável violência contra 
o texto da Constituição, ao se reconhecer imunidade tributária para empresas 
públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos 
(obrigatórios), significa a mitigação da forma jurídica de prestação de serviços 
públicos em favor da efetiva desoneração dessas atividades estatais (o núcleo 
material da decisão constitucional). Outro exemplo, no sentido de privilegiar a 
essência da definição constitucional, pode ser encontrado, em certa medida, 
no reconhecimento da imunidade tributária para os insumos (não todos) 
compreendidos na acepção da expressão “papel destinado a sua impressão”. 

 Assim, é possível afirmar que a limitação ou restrição básica para as 
imunidades tributárias, notadamente na via interpretativa, consiste na inviabilidade 
de assegurá-las quando afetada, de forma significativa e substancial, a diretriz 
estruturante do sistema jurídico-constitucional12. 
 
 Uma das aplicações dessa última ponderação pode ser observada na 
manutenção da imunidade tributária para as receitas decorrentes do patrimônio 
ou da prestação de serviços quando tais valores são revertidos para a manutenção 
e desenvolvimento das atividades finalísticas dos entes imunes. Com efeito, a 
exoneração não pode subsistir quando afeta a concorrência econômica13. Nessa 
linha, alerta Ives Gandra da Silva Martins: “... a junção do princípio estatuído 
nos arts. 173, §4º, e 150, §4º, impõe a exegese de que as atividades, mesmo 
que relacionadas indiretamente com aquelas essenciais das entidades imunes 
enunciadas nos incisos b e c do art. 150, VI, se forem idênticas ou análogas às de 
outras empresas privadas, não gozariam da proteção imunitória”14.
 
 Vislumbra-se, ainda, na aplicação do princípio da razoabilidade, outro 
importantíssimo elemento de limitação ao entendimento mais amplo15. Com efeito, 
12 Tal raciocínio não deixa de ser uma manifestação da concordância prática ou harmonização de direitos e princípios 
constitucionais (que apontam em rumos distintos).
13 “A doutrina existente também é quase uníssona sob esse aspecto, a exemplo da lição do professor Ives Gandra da Silva 
Martins segundo a qual os aluguéis de imóveis auferidos por essas entidades permanecem imunes, haja vista que não 
afetam a livre concorrência, pois se trata de rendimentos de capital que se destinam a atender aos seus objetivos sociais, 
atividades complementares essenciais para suprir as necessidades do Estado”. WEIDLICH, Maria Paula Farina. Imunidade 
Tributária das Instituições Sem Fins Lucrativos. São Paulo: MP Editora, 2005, p. 49.
14 Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva, t. I, v. 6, 1990, p. 203.
15 Existe uma forte tendência doutrinária no sentido de considerar o princípio da livre concorrência o único limite ao 
usufruto da imunidade tributária na hipótese em discussão. Este raciocínio, a nosso ver equivocado, pode ser claramente 
identificado nas seguintes considerações: “Assim, à questão de saber qual o sentido da expressão ‘rendas relacionadas 
às finalidades essenciais’, respondemos que a mesma abrange todas as rendas da entidade imune, desde que derivadas 
de atividade que, pelo volume e pelas circunstâncias em que é desenvolvida, não possa ser considerada de concorrência 
desleal com empresas sujeitas a tributação, e sejam integralmente destinadas à manutenção das atividades essenciais da 
entidade”. MACHADO, Hugo de Brito. Imunidade Tributária. In: Ives Gandra da Silva Martins (Coordenador). Imunidades 
Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 93. “Em síntese, entendemos que a expressão ‘rendas rela-
cionadas às finalidades essenciais’ (art. 150, §4º., da CF) tem interpretação ampla, abrangendo os lucros ou ganhos de 
capital e os aluguéis de imóveis, desde que destinados às finalidades essenciais da pessoa imune. Só estariam excluídos 
os rendimentos das atividades que pudessem implicar agressão ao princípio da livre concorrência”. TORRES, Ricardo 
Lobo. Imunidades Tributárias. In: Ives Gandra da Silva Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 219.  “Estão apenas excluídas da imunidade as receitas de atividades que poderiam causar 
agressão à livre concorrência, uma vez que seus produtos poderiam, excluída a carga tributária por preceito imunitório, ser 
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não se revela razoável que a entidade imune busque, como esforço institucional 
fundamental, o desenvolvimento de atividades de conteúdo econômico como 
forma normal de sua existência e manutenção. 

 O aproveitamento parcimonioso do patrimônio, de possibilidades de 
atuação econômica, não desnatura a imunidade. Entretanto, a busca incessante 
de ocupação de espaços econômicos, com dispêndio considerável de tempo, 
energia e recursos administrativos, revela-se incompatível com as finalidades 
essenciais da entidade16. Afinal, o sentido da constituição da entidade é justamente 
reunir e coordenar esforços em torno de certos objetivos socialmente relevantes. 
A busca dos meios de financiamento dos fins da entidade não pode ser alçada 
ao patamar de concorrer, absorvendo tempo e energias consideráveis no seio da 
instituição, com ações voltadas para a realização plena da entidade através de 
seus fins ou objetivos17.

 Figuremos um exemplo a título de ilustração. A entidade mantenedora de 
um hospital pode (e deve) explorar economicamente o estacionamento existente 
em terreno próximo ao prédio em que funciona o referido centro de atendimento 
médico. Nessa hipótese, julgada com acerto pelo Supremo Tribunal Federal18, não 
cabe a cobrança de ISS. Contudo, se a entidade se lança no mercado imobiliário 
procurando terrenos, em várias regiões da cidade, com o objetivo de organizar 
estacionamentos, é perfeitamente lícita a cobrança do ISS, mesmo que os valores 
arrecadados sejam revertidos para as finalidades essenciais da instituição.

vendidos a preço bem inferior ao de mercado”. PACHECO, Ângela Maria da Motta. Imunidade Tributária. In: Ives Gandra 
da Silva Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 397. “Deve-se 
entender que quaisquer rendas, desde que aplicadas na consecução dos objetivos estatutários, são intributáveis, salvo 
se provenientes da exploração de atividade econômica implicando agressão ao princípio da livre concorrência, hipótese 
em que nem mesmo imunidade recíproca pode prevalecer (arts. 150, §§3º., e 173, §1º. e 2º., da CF)”. HARADA, Kiyoshi. 
Imunidade Tributária. In: Ives Gandra da Silva Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 455. “Somente a exploração de atividades empresariais que possam afetar a livre concorrência 
proibida pelo art. 173 § 4º., da CF, por criar privilégio inadmissível no direito econômico empresarial e propiciar domínio 
de mercado, não é imune, devendo ser tributada”. RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Imunidade Tributária. In: Ives 
Gandra da Silva Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 520.
16 Neste sentido (a meu ver): “Os aluguéis dos imóveis que pertencem à entidade, e desde que tenham sido adquiridos 
para construção de fontes de receitas para o atendimento de suas finalidades, estão imunes. Há, contudo, de haver 
explicitação nos estatutos permitindo a aquisição de imóveis para tais fins e emprego limitado do capital para tal imo-
bilização. Se a entidade passar, de modo contínuo, a negociar com imóveis, concorrendo com o mercado imobiliário, 
desaparece a razão de ser da imunidade”. DELGADO, José Augusto. Imunidades Tributárias – Aspectos Controvertidos. 
In: Ives Gandra da Silva Martins (Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, 
p. 66. “A questão, no meu entender, deve ser respondida de maneira objetivíssima: podem ser tributados os resultados 
obtidos por essas entidades imunes quando apresentarem intenção marcada e sabidamente especulativa: não podem ser 
tributados os resultados que digam com a prudente manutenção do patrimônio ou da renda. (...) De outra parte, se sob a 
capa da entidade imune se tiver mero agente econômico voltado, por hipótese, a intensa e permanente especulação imo-
biliária, pode-se estar diante de situação anômala a afastar a imunidade. Isso se resolve, a cada caso, pela verificação e 
comprovação dos fatos”. ROCHA, Valdir de Oliveira. Imunidade Tributária. In: Ives Gandra da Silva Martins (Coordenador). 
Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, pp. 319 e 320.
17 DIVA MALERBI advoga em sentido contrário. Nestes termos, os meios de financiamento não sofreriam limitações: 
“Logo, dentro do espírito da Constituição, como as entidades mencionadas no art. 150, VI, c, secundam o Estado na 
realização de atividades que lhe são típicas, basta que elas apliquem os alugueres e outras rendas que percebem, no 
atingimento de seus objetivos institucionais, para ter direito à imunidade. É que, nesta hipótese, os rendimentos são meios 
de que dispõem para o desempenho de suas funções essenciais”. Imunidade Tributária. In: Ives Gandra da Silva Martins 
(Coordenador). Imunidades Tributárias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 76.
18 “Entendendo que a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos (CF/69, art. 19, 
III, c; CF/88, art. 159, VI, c) abrange inclusive os serviços que não se enquadram em suas finalidades essenciais, a Turma 
reformou acórdão que sujeitara à incidência do ISS o serviços de estacionamento de veículos prestado por hospital em 
seu pátio interno. Precedente citado: RE 116.188-SP (RTJ 131/1295); RE 144.900-SP (DJU de 26.9.97). RE 218.503-SP, rel. 
Min. Moreira Alves, 21.9.99”. Informativo STF n. 163.
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 Pode-se, assim, enfrentar, com mais propriedade, aquele que parece 
ser o extremo da interpretação generosa das imunidades tributárias. Trata-se do 
reconhecimento da imunidade para o imóvel utilizado como clube recreativo de 
funcionários de entidade de assistência social por ausência de desvio de finalidade. 

 Nesse último caso, a imunidade prevalece porque a decisão substancial 
do constituinte é de desonerar a entidade imune nas suas múltiplas facetas 
existenciais. A não-exigência do IPTU realiza essa definição constitucional e não 
afeta nenhuma diretriz estruturante do sistema jurídico-constitucional. Portanto, 
não se trata de reconhecer, de forma simplista, a ausência de desvio de finalidade 
para garantir o gozo da imunidade tributária.

VII. COnCLUSÕES

 A imunidade consiste numa proibição constitucional de qualificação 
jurídica de certos fatos. Assim, em relação ao fato imune, não pode incidir norma 
jurídica que atribua, ao mesmo, determinados efeitos jurídicos. 

 A imunidade tributária consiste numa vedação absoluta, porque 
constitucional, à pretensão impositiva do Estado-Fisco. A norma constitucional, 
em razão de certa especificidade pessoal ou material, realizadora de 
importantes valores sociais, exclui várias situações (bens, serviços, operações 
ou pessoas) do campo sobre o qual é autorizada a instituição do tributo 
(incidência da norma jurídico-tributária).

 A literalidade das regras constitucionais veiculadoras de imunidades 
tributárias aponta para uma série de restrições ou limitações na aplicação dessas 
exonerações tributárias.

 Apesar dos vários “termos”, “expressões” e “cláusulas” presentes 
no texto da Constituição apontarem para interpretações restritivas quanto 
às imunidades tributárias, prevalece, sobretudo nas decisões do Supremo 
Tribunal Federal, uma interpretação generosa (ampliativa ou extensiva) para 
as exonerações tributárias constitucionais.

 Existem, embora menos numerosas, várias decisões do Supremo Tribunal 
Federal nas quais prevalecem restrições ou limitações às imunidades tributárias.

 É preciso dispensar consideráveis cuidados para com o texto 
da Constituição, tal como escrito. O preconizado cuidado não pretende 
uma restrição indevida à exegese finalística ou uma busca “generosa” ou 
“ampla” do sentido das imunidades tributárias. Pretende-se tão-somente, 
como em certa medida o próprio Excelso Pretório já reconheceu que não 
seja distorcida a decisão substancial do constituinte com a reescrita do 
Texto Maior pela via interpretativa.
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 A limitação ou restrição básica para as imunidades tributárias, 
notadamente na via interpretativa, consiste na inviabilidade de assegurá-las 
quando afetada, de forma significativa e substancial, diretriz estruturante do 
sistema jurídico-constitucional.
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1. COnSIDERAçÕES InICIAIS – DELIMITAçãO DO TEMA

 O presente estudo aborda alguns aspectos tributários relacionados ao 
instituto da doação, mormente no que pertine às hipóteses de isenção concedidas 
pelos Estados-membros, que objetivam desonerar a transmissão de bens e 
direitos destinados a integrar o patrimônio de instituições sem fins lucrativos, de 
cunho social, genericamente, denominadas de “Entidades do Terceiro Setor”.

 A doação, como à frente se verá, é entendida como um contrato, por 
força do qual um doador, em ato espontâneo e de liberalidade, transfere, a título 
gratuito, bens e vantagens que lhes são pertencentes, ao patrimônio de outrem. 

 Sobre a doação incide o “imposto de transmissão causa mortis e doação”, 
que, como o próprio nome do tributo sugere, grava também as transmissões 
gratuitas de bens e direitos decorrentes da sucessão legítima ou testamentária 
aberta em virtude da morte de alguém. 

 O Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 
e direitos é um tributo de competência dos Estados-membros brasileiros previsto 
no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, e nas vinte e sete legislações 
Estaduais e do Distrito Federal.

 Nos Estados, em regra, tal imposto é intitulado pela sigla ITCMD. No 
Distrito Federal esse tributo é conhecido simplesmente por ITCD, e é dessa forma 
que será doravante denominado.

 O ITCD, por desígnios constitucionais, possui ampla base tributária, 
porquanto, como já dito, suas hipóteses de incidência alcançam tanto a 
transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão decorrente da 
morte, assim como os transmitidos por doações.

 No entanto, no presente estudo o tema será recortado de sorte a ficar 
delimitado somente no que diz respeito à incidência do ITCD sobre a doação 
efetivada por ato inter vivos, em razão, principalmente, dessa modalidade 
de doação se configurar como a mais comum entre as espécies de doação 
direcionadas às entidades do Terceiro Setor.

 Assim, o presente trabalho não discorrerá sobre o ITCD incidente sobre 
a transmissão causa mortis e outras decorrentes do direito de sucessão, como 
os atos de última vontade, cessões de direitos hereditários, e, também, sobre a 
denominada renúncia translativa, ou imprópria, que é aquela em que o herdeiro 
renuncia favorecendo determinada pessoa.1 Desse modo, ao longo da exposição, 
no mais das vezes, o referido tributo será intitulado de ITCD-doação.
1 AMORIM, Sebastião; OLIVEIRA, Euclides. Inventários e Sucessões: Direito das Sucessões – Teoria e Prática. 16ª ed. 
rev. e atual. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2003. p. 63. 
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 Alerta-se que, para evitar desnecessárias repetições, sobretudo em 
notas de rodapé, sempre que houver referência a determinada legislação de 
Estado-membro, remete-se o leitor ao quadro-anexo que se encontra ao final 
do trabalho, onde estão elencadas as vinte e sete legislações estaduais com os 
respectivos endereços digitais de acesso aos textos das leis.

 Vale acentuar que quando em determinada passagem desse artigo se 
fizer referência tão-só aos termos “Estados”, “Estados-membros” ou “legislação 
estadual”, sem citar o Distrito Federal, entenda-se que estes termos estão também 
se referindo a este Ente Federativo.

2 – DA ORDEM ECOnÔMICA E DA ORDEM SOCIAL PREVISTA nA 
COnSTITUIçãO

 A Carta Magna brasileira promulgada em 1988 concretizou em seu texto 
dois importantes primados sócio-ideológicos, assim entendido como o conjunto 
de normas de características teleológicas que revelam o compromisso político-
social-econômico do Estado, procurando atribuir a ele fins, de modo a evidenciar à 
sociedade, para onde ela vai, e como se vai. 2

 O primeiro, o da ordem econômica, materializado no Título VII (artigo 
179, e ss.), versa sobre os princípios gerais da atividade econômica, preconizando 
que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano, na 
livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos existência digna, consoante os 
ditames da justiça social.

 A ordem econômica tem por sustentáculo vários princípios, tais como, 
a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a 
defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades 
regionais e sociais, e a busca do pleno emprego.

 De outro lado, a Constituição prevê um compromisso de ordem social 
normatizado no Capítulo II (artigo 6º), (Dos Direitos Sociais), complementado 
pelo Título VIII da Carta (artigo 193, e ss.) (Da Ordem Social).

 A Lei Maior diz que os direitos sociais são a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.3

 A Constituição brasileira, consoante José Afonso da Silva,4 ao declarar que 
a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 
e a justiça sociais, pretendeu harmonizar direitos sociais, em sentido amplo, com os 

2 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999. p. 761.
3 Vale alertar que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princí-
pios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (artigo 5º, § 2º).
4 Obra citada. p. 802.
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princípios orientadores da ordem econômica, sobretudo por que esta também tem 
por base a valorização do trabalho e por escopo assegurar a todos uma existência 
digna segundo os ditames da justiça social. E enfatiza o Mestre Constitucionalista:5

(...) ter como objetivo o bem-estar e a justiça sociais quer 
dizer que as relações econômicas e sociais do país, para 
gerar o bem-estar, hão de propiciar trabalho e condição 
de vida, material, espiritual, e intelectual, adequada ao 
trabalhador e sua família, e que a riqueza produzida 
no país, para justiça social, há de ser equanimente 
distribuída.

 Face aos princípios que orientam a ordem econômica e a ordem social, 
fica inexoravelmente evidenciado que a Assembléia Constituinte de 1988 procurou 
equalizar antiga e constante tensão existente entre os preceitos integrantes do 
capitalismo e do socialismo.

 De fato, resta visível que o Constituinte Originário concedeu um nítido 
caráter de Constituição Social à Carta em vigor, pois, não obstante manter em 
seu texto os tradicionais pleitos oriundos das forças econômicas liberais, cooptou 
amplos compromissos advindo dos anseios e das reivindicações populares por 
justiça social.

2.1 – Dos Direitos da Ordem Social

 Da leitura dos vários direitos consolidados pela Constituição no âmbito 
do Título da Ordem Social, verifica-se que foi dispensado um conceito lato6 ao 
tema assistência social, que impôs ao Estado brasileiro o dever de assegurar, a 
todos, diversos direitos sociais, a saber:

 a) Direito à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (art. 196);

 b) Direito à assistência social prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, objetivando a 
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o 
amparo às crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao 
mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária (art. 203);

5 Apud LENZA. Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 814.
6 D’EÇA. Fernando Lobo. Artigo. Terceiro Setor: Imunidade Ameaçada. Jornal Mídia sem Mascara, nº 172, 12.03.2009. 
Disponível em <http://www.midiasemmascara.org/>. Acesso em 14.03.2009.
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 c) Direito à educação promovido e incentivado com a colaboração da 
sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Por meio do plano 
nacional de educação, visa à articulação e ao desenvolvimento do ensino em 
seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam 
à erradicação do analfabetismo; à universalização do atendimento escolar; à 
melhoria da qualidade do ensino; à formação para o trabalho, e à promoção 
humanística, científica e tecnológica do País. (arts. 205 e 214).

 Ao lado desses direitos básicos, a Ordem Social assegura ainda outros 
direitos relevantes, tais como: 

 a) Direito à cultura com garantia a todos do pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, com apoio e incentivo à valorização 
e a difusão das manifestações culturais, com proteção às manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional (art. 215).

 b)  Direito ao desporto e lazer no sentido de fomentar práticas desportivas 
formais e não-formais, como direito de cada um, direcionando recursos públicos 
para a promoção prioritária do desporto educacional e de alto rendimento e 
assegurando o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- 
profissional (art. 217);

 c) Direito ao desenvolvimento científico, à pesquisa á capacitação 
tecnológicas com apoio à formação de recursos humanos nas áreas de ciência, 
pesquisa e tecnologia, assegurando à pesquisa científica básica tratamento 
prioritário do Estado, visando o bem público, o bem-estar da população, o 
progresso das ciências, e a autonomia tecnológica do País.

3 – TERCEIRO SETOR – BREVES ACEPçÕES

 É notório que o Estado, em outras eras e hodiernamente, tem se 
mostrado incapaz de, por si só, concretizar a totalidade dos direitos sociais 
constitucionalmente assegurados, não tendo dado conta, a estrutura pública, do 
amplo provimento assistencial que constantemente tem reclamado as demandas 
da sociedade. 

 Inclusive, na atualidade, o próprio Estado sequer se reconhece como 
único “proprietário” do espaço público, de modo que o poder público tem buscado 
cada vez mais se relacionar de forma aberta e transparente com o Terceiro Setor, 
de quem necessita umbilicalmente para implementar de forma eficaz políticas 
públicas  assistenciais e de inclusão social.7

7 MARTINS. Paulo Hauss.  O certificado de Utilidade Pública Federal. Disponível em http://www.iets.org.br/biblioteca/
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 Nesse vácuo assistencial, já há tempos existem instituições privadas sem 
fins lucrativos que participam da complementação do exercício dessas relevantes 
e custosas funções sociais constitucionalmente cometidas ao Estado.8 

 E o clássico exemplo vem da Igreja que, com suas obras assistenciais, 
notabilizou-se como instituição que através dos séculos centralizou as funções 
de socorro social, cuidando dos pobres e dos incapacitados.9

 Tais instituições que, de forma subsidiária e substitutiva, têm exercido 
atividades sociais originalmente atribuídas ao Estado, compõem o denominado 
Terceiro Setor, que se consubstancia num conjunto de ações praticadas pela 
iniciativa privada sem intuito lucrativo e que tenham por finalidade a promoção de 
um direito social ou seus princípios.10

 Consoante ensinamento de José Eduardo Sabo Paes, 1111 Terceiro Setor 
é o conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins lucrativos 
dotados de autonomia e administração própria que apresentam como função e 
objetivo principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu 
aperfeiçoamento.

 Compõe o Terceiro Setor as entidades de direito privado que não fazem 
parte da administração direta ou indireta do Estado, mas que exercem relevantes 
serviços sociais e coletivos e que não visam finalidades lucrativas.

 São exemplos de entidades do Terceiro Setor as pessoas jurídicas 
de direito privado constituídas na forma de fundações, associações sem fins 
lucrativos, de interesse social, filantrópicas, portadoras de títulos e qualificações, 
tais como, utilidade pública, organização social, beneficente e assistência social.

 Vale realçar o alerta feito pelo preclaro Professor Eduardo Sabo12 sobre 
a enorme abrangência do Terceiro Setor no que tange à sua forma de atuação ou 
no que pertine à gama de entidades ou organizações que o compõe. Segundo o 
Autor, não existe no direito brasileiro uma lei que defina exatamente o que seja o 
Terceiro Setor, do que se compõe e em que área atua. 

 No entanto, embora não se possa sedimentar com clareza sobre todas 
as nuances que caracterizam o Terceiro Setor, permite-se afirmar que ele é 
composto de grupos sem finalidades lucrativas que integram a sociedade e, em 
interação simbiótica com o Estado – denominado de Primeiro Setor – e com o 

Certificado_de_utilidade_publica.pdf. Acesso em 14.03.2009.
8 Cf. D’Eça. Obra citada.
9 PAES. José Eduardo Sabo. Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social. 6ª ed. rev. atual. e ampl. de 
acordo com o novo Código Civil Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p. 126.
10 SOUZA. Leandro Marins de. Tributação do Terceiro Setor. São Paulo: Dialética, 2004. p. 137.
11 Obra citada. p. 122.
12 Idem. p. 123.
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Mercado – Segundo Setor -, possuem como escopo primordial a prestação de 
serviços em áreas do desenvolvimento social.

 Apesar da relevante atuação das entidades do Terceiro Setor, ao longo 
de uma era, ressalva Eduardo Sabo13 que somente em tempo recente é que 
começou-se a reconhecer a importância desse setor no âmbito da sociedade e 
da economia contemporâneas pela sua capacidade de mobilização de recursos 
humanos e materiais para o atendimento de importantes demandas sociais que, 
frequentemente, o Estado não tem condições de atender. 

3.1 – Incentivo Estatal ao Terceiro Setor

 A finalidade não lucrativa, a natureza subsidiária e complementar que 
caracterizam as entidades que integram o Terceiro Setor, impõe uma necessária 
iniciativa por parte do Poder Público no sentido de dotar aqueles entes privados 
de recursos suficientes de modo a possibilitá-los materializar direitos de cunho 
social junto à comunidade.

 Leandro Marins de Souza14 salienta que a natureza substitutiva das 
atividades do Terceiro Setor em relação às do Estado demanda a concessão de 
uma contrapartida legal àquelas instituições, seja lhes possibilitando o auferimento 
do lucro, seja lhes atribuindo outras espécies de incentivos. 

 Acrescenta o Autor que a forma, constitucional e infraconstitucional, 
normalmente utilizada para o incentivo ao desenvolvimento de atividades que 
se relacionam com as funções estatais estratégicas é a previsão de exonerações 
tributárias.15

 Leandro Marins16 defende os incentivos e exonerações tributárias 
destinados ao Terceiro Setor sustentando que as atividades desenvolvidas 
pelos entes que o compõe, pela sua vital importância, devem ser consideradas 
estratégicas para o Estado e a sociedade, nesse sentido:

 Contrapartida legal de suma importância para estas instituições – nos 
níveis constitucional e infraconstitucional -, reflexo mesmo da incumbência estatal 
de promover o desenvolvimento de atividades voltadas para o assecuramento 
dos direitos sociais, é a previsão de regime tributário especial destinado a elas, 
fundado na desoneração dos encargos incidentes sobre estas atividades como 
reconhecimento de sua importância substitutiva complementar.

 Assim, os exercícios privados de serviços públicos desenvolvidos pelas 
entidades do Terceiro Setor devem ser estimulados pelo Estado por meio de 
13 Obra citada. p. 122.
14 Idem. p. 137.
15 Ibidem.
16 Idem.
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atuação positiva – na modalidade de dotações financeiras – ou negativa, sob a 
forma de desoneração tributária.

 Assinale-se que o modo tradicional de o Poder Público incentivar as 
entidades privadas que auxiliam o Estado a prover serviços públicos é na forma de 
exoneração de tributos que oneram o patrimônio, renda e serviços dos entes do 
Terceiro Setor.  

 Nessa esteira, o Constituinte de 1988 previu, no artigo 150, VI, “c”, a 
imunidade de impostos para instituições de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos, atendidos determinados requisitos legais, assim como a 
contribuição para a seguridade social às entidades beneficentes de assistência 
social que atendam às exigências estabelecidas em lei (art. 195, § 7º).

 Na seara infraconstitucional restaram aos Legisladores da União e das 
demais Unidades Federativas complementarem o ideal do Constituinte Originário 
e promover outras formas de desoneração tributária inerentes aos tributos de sua 
competência incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços das entidades do 
Terceiro Setor. 

 E, realmente, se faz necessária a adoção de tal providência, porquanto, 
como dito, a Constituição limitou a imunidade tributária tão-somente às instituições 
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos.

 Importa observar que o Terceiro Setor abarca imensuráveis grupos 
sem fins lucrativos, que não são propriamente instituições educacionais ou de 
assistência social, mas que praticam ações sociais, altruísticas, voltadas ao 
interesse coletivo e ao bem-estar da comunidade e, por tal razão, merecem 
também ser destinatários de incentivos estatais infraconstitucionais, sobretudo 
por meio da isenção de tributos.

 Nessa ótica, vale o destaque de que existem pessoas físicas e jurídicas 
que paralelamente ao Estado oferecem à sociedade produtos sociais, tais como, 
atividades esportivas e de lazer, creches, cursos direcionados ao mercado de 
trabalho, cursos preparatórios para pessoas de baixa renda, bibliotecas, dentre 
outros.

3.2 – Desoneração Tributária e Doação: Breve Comentário

 O instituto da doação e os reflexos resultantes da incidência tributária do 
ITCD-doação sobre as transmissões de bens e direitos direcionados a entidades 
do Terceiro Setor serão abordados com maiores detalhes em tópicos expostos 
adiante. 
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 Sem embargo, será abordado brevemente o tema, com exposição de 
exemplo hipotético, no intuito de demonstrar que a inércia e insensibilidade da 
maioria dos Legisladores dos Estados-membros em não promover o adequado 
tratamento tributário no que pertine à transmissão de bens e direitos que passam 
a integrar o patrimônio, renda e serviços do Terceiro Setor, provocam indesejável 
desestímulo na prática de exercícios sociais pelas entidades que o compõe.

 Com efeito, a ausência de desoneração tributária na legislação 
infraconstitucional, mormente em leis estaduais, dificulta e até mesmo invibializa 
a consecução das boas práticas sociais desenvolvidas por Entidades do Terceiro 
Setor que não estão ao amparo da imunidade tributária prevista na Constituição 
Federal.

 Tome-se, por exemplo, o caso das doações de bens e direitos, cuja 
transmissão à entidade beneficiada, se não for devidamente amparada pela 
imunidade constitucional ou isenção tributária constante de leis estaduais, pode 
desestimular e até inviabilizar o objetivo social dos entes do Terceiro Setor. 

 Assim, por ilustração, tomemos por hipótese uma associação sem fins 
lucrativos, que não se enquadra como instituição educacional ou de assistência 
social, que mantém uma biblioteca comunitária em imóvel alugado em região de 
baixa renda do Distrito Federal e que venha a receber proposta de doação de um 
terreno, avaliado em R$ 50.000,00, para a construção da biblioteca em prédio 
próprio. 

 Em tal caso, possivelmente ocorrerá uma das duas situações: a instituição, 
na condição de donatária e, portanto, contribuinte do ITCD-doação, terá que 
deslocar recursos destinados ao atendimento de suas finalidades sociais para o 
pagamento, ao Distrito Federal, no valor de R$ 2.000,00 a título de imposto sobre 
a doação recebida; ou simplesmente terá que recusar a proposta de doação por 
ausência de capacidade econômico-financeira para quitar o tributo. Isto porque o 
Legislador Distrital não previu no texto da Lei nº 3.804, de 08.02.2006, 1717 a isenção 
para essa forma de transmissão.  

 A situação hipotética em foco certamente ocorreria no âmbito do 
território da maioria dos Estados brasileiros, pois, conforme se verá adiante, 
poucos Legisladores estaduais deram a devida importância em regular em suas 
respectivas leis a isenção sobre a doação de bens e direitos para entidades 
integrantes do Terceiro Setor.

17 Instituiu, no Distrito Federal, o imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD. 
Disponível em <http://www.fazenda.df.gov.br>. Acesso em 14.03.2009. 
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4 – DOAçãO

 As doações de bens ou direitos patrocinados por pessoas físicas e 
jurídicas e transmitidos ao patrimônio das entidades sem fins lucrativos do 
Terceiro Setor é hoje uma tendência mundial, e bem servem de estímulo e auxílio 
às instituições, dando a elas o necessário “porto seguro” para que continuem 
exercendo atividades sociais em prol da comunidade em que estão situadas.

 A título de exemplo, traz-se à baila o relato do ex-presidente dos Estados 
Unidos, Bill Clinton, 1818 exposto em livro de sua autoria, que tem por tema a 
“doação”. 

 Ele informa que ao deixar a Casa Branca, percebeu que queria dedicar o 
resto de sua vida doando tempo, dinheiro e habilidades aos esforços válidos que 
ele pudesse fazer diferença; que queria ajudar a salvar vidas, resolver problemas 
importantes, acentuando que quase todo mundo, independentemente de sua 
situação financeira, do tempo disponível, da idade e habilidades, pode ser útil 
aos outros e, no processo, fortalecer o tecido da humanidade compartilhada.

 Acrescenta Clinton: 1919

Como a maioria dos americanos de minha geração, meu primeiro 
contato com a doação aconteceu na igreja, onde aprendíamos a 
dar o dízimo. (...) Durante os anos em que fui governador, tentei 
reservar 10% da minha renda para doações: para minha igreja, 
para a universidade em que estudei e para projetos locais, 
como um abrigo para mulheres e crianças da região que haviam 
sofrido maus-tratos.

 Relata ainda, Clinton, que a Fundação Bill e Melinda Gates depositou 
mais de 35 bilhões de dólares em uma Fundação visando a busca de soluções 
para uma série de questões globais, tais como, assistência médica, oferta de 
novas vacinas, medidas preventivas contra a AIDS e outras doenças, tudo inerente 
a países pobres.20

 No Brasil, são dignas de nota as doações feitas à “Campanha Criança 
Esperança”, projeto da Rede Globo em parceria com a UNESCO - Órgão das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que permitiu o investimento 
de mais de 200 milhões de reais em mais de cinco mil projetos sociais no Brasil. 
As doações ajudaram a reduzir a mortalidade, o trabalho infantil, a combater a 

18 CLINTON. Bill. Doar. Como cada um de nós pode mudar o mundo. Tradução de Cristina Cupertino. Rio de Janeiro: 
Agir, 2008. p. 9.
19 Idem. p. 10.
20 Idem. p. 23.
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exploração sexual de meninos e meninas e a preparar jovens de baixa renda para 
o mercado de trabalho.21 

 Muitas instituições do Terceiro Setor têm nas doações a principal fonte 
de recursos para manutenção de suas atividades sociais.

 O modo como o Direito brasileiro trata a doação, é que se discorrerá nos 
tópicos que se seguem. 

4.1 – Doação – conceito

 A doação, segundo a disposição do artigo 538 do Código Civil Brasileiro, 
é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio 
bens ou vantagens para o de outra. 

 Não houve alteração substancial no que tange à redação do artigo 1.16522 
do Código Civil pretérito, a não ser com relação à expressão “que os aceita” 
disposta na parte final do antigo dispositivo e inexistente no atual (art. 538).23

 Não obstante, a aceitação continua sendo elemento indispensável ao 
contrato de doação, conforme se verá abaixo com maior detalhe, porquanto está 
expressamente prevista em outras disposições do atual Codex civil, a exemplo do 
artigo 539, segundo o qual o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar 
se aceita ou não a liberalidade. 

 Assim, trazendo à baila a lição de Jones Figueiredo Alves,24 a doação pode 
ser conceituada como um negócio jurídico, translativo de domínio, exteriorizado 
na forma de contrato, por força do qual um doador, em ato espontâneo e de 
liberalidade (animus donandi), transfere, a título gratuito, bens e vantagens que 
lhes são pertencentes, ao patrimônio de um donatário, que os aceita expressa ou 
tacitamente.

 Também pode ser entendida como o ato jurídico produzido pelo doador em 
benefício do donatário pelo qual lhe transfere a propriedade de certos bens, sem exigir-
lhe uma contraprestação equivalente, porém sendo necessária sua aceitação.25

 Trilha no mesmo sentido a doutrina do saudoso Mestre Orlando Gomes, 

21 GLOBO.COM. Criança Esperança. Disponível em <http://criancaesperanca.globo.com>. Acesso em 05.09.2009.
22 Art 1.165: Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou 
vantagens para o de outra, que os aceita.
23 Art. 538: Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou 
vantagens para o de outra.
24 ALVES. Jones Figueiredo et. al. novo Código Civil Comentado. Coordenador: Ricardo Fiúza. 1ª ed. 10ª tir. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 476.
25 EHRHARDT. Daisy. Aspectos Relevantes da Escritura Pública de Doação. Revista Ciência Jurídica, nº 135, mai./jun. 
2007. Belo Horizonte: Edições Ciências Jurídicas LTDA, 2007. p. 94. 



James Alberto Vitorino de Sousa

41

26 para quem doação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir 
gratuitamente um bem de sua propriedade para patrimônio de outra, que se 
enriquece na medida em que aquela empobrece.

4.2 – A doação no Direito Comparado

 O Código Civil Brasileiro trata a doação como contrato, ao lado de 
figuras contratuais típicas, a exemplo da compra e venda, locação de coisas, 
empréstimo, e outros.27 Assim, o Legislador Brasileiro, há tempos abandonou a 
orientação proveniente das Institutas, que colocava a doação entre os modos de 
adquirir a propriedade.28 De fato, é o que se depreende de excerto do Título VII, 
DAS DOAÇÕES, § 2º, das Institutas do Imperador Justiniano:29

Há também outro modo de adquirir, ou seja, a doação, 
que se divide em “doação por causa da morte” (causa 
mortis) e doação “sem causa”. 
[...] 

§ 2º - Há outras doações feitas, sem pensar na morte, as 
quais denominamos entre vivos (inter vivos), as quais em 
nada se parecem com os legados, e, uma vez concluídas, 
não se revogam arbitrariamente. Ficam perfeitas desde 
que o doador tenha manifestado a vontade pro escrito ou 
de outro modo.

 Na mesma linha, diversos ordenamentos jurídicos em âmbito 
internacional tratam o instituto da doação também como figura contratual. 

 Nessa esteira é o Código Civil Português que, no artigo 940, 1, preconiza 
que a doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e à 
custa do seu patrimônio, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um direito, ou 
assume uma obrigação, em benefício do outro contraente. 30

 Igual previsão estampa o Código Civil Italiano, cujo artigo 796 elenca 
claramente os aspectos da contratualidade, da liberalidade e de assunção de 
obrigações.31 
 
26 GOMES. Orlando. Contratos. Atualizada e notas de Humberto Theodoro Júnior. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
p. 211.
27 Artigo 481 e ss. do Código Civil.
28 Cf. Orlando Gomes. Obra citada.  p. 211.
29 CRETELA JR. José. CRETELA. Agnes. Institutas do Imperador Justiniano. Manual didático para uso de estudantes 
de direito de Constantinopla, elaborado por ordem do Imperador Justiniano, ano de 533 d.c. Trad.. 2ª ed. ampl. e rev. 
da tradução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 97. 
30 Cf. GAGLIANO. Pablo Stolze.O Contrato de Doação. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 7.
31 “Artigo 796: la donazione è il contratto col quale, per spirito de liberalitá, una parte arriscchisce l’altra, disponendo a 
favore de questa de um suo diritto o assumendo verso la stessa  un’obbligazione.“ Cf. GAGLIANO, Idem.



Terceiro Setor e Tributação

42

 Convém observar que, ao contrário do Direito Português e Italiano, 
o Código Brasileiro não elencou a assunção de obrigação como elemento da 
doação. 

 No entanto, diversos ordenamentos jurídicos alienígenas não 
disciplinam a doação como modalidade contratual, alinhando-a como mera 
forma de aquisição da propriedade. 

 A esse respeito, o exemplo clássico é o Código Civil Francês que prevê 
a doação como forma de mera aquisição de propriedade, estando ela inserida 
no Livro Terceiro intitulado “Dos Diferentes Modos Pelos Quais se Adquire 
a Propriedade”, e no Título II denominado de “Das Doações Inter Vivos e dos 
Testamentos”.32

 No entendimento de Caio Mário,33 a razão que levou o Legislador Francês 
a não alinhar a doação como contrato, foi o fato de Napoleão Bonaparte ter-se 
insurgido, quando das discussões do projeto perante o Conselho de Estado, 
contra a concepção contratualista, impressionado pela ausência da bilateralidade 
das prestações, que entendia ser imprescindível para caracterizar a relação 
contratual.   

 Outros Códigos foram influenciados pelo Direito Francês como é o caso 
do Código Civil Espanhol, 3434 onde a doação está topograficamente situada no Livro 
Terceiro, que dispõe sobre as “diferentes formas de aquisição da propriedade”. 
A teor do que dispõe o artigo 618 do Código Espanhol, a doação é tratada como 
um ato de liberalidade pelo qual uma pessoa dispõe gratuitamente de uma coisa 
em favor de outra, que a aceita. 

4.3 – Doação: características principais

 Da conceituação estampada no artigo 538 do Código Civil Brasileiro 
sobressaem quatro elementos fundamentais que caracterizam a doação: a 
contratualidade; o animus donandi; a transferência de bens ou de direitos do 
patrimônio do doador para o do donatário; e a aceitação do donatário.35 

 Por ser contrato, a doação reclama a conjunção de duas vontades, a do 
doador e a do donatário, sem as quais não se aperfeiçoará a liberalidade do ato 
inter vivos. 

32 Artigo 893 do Código Civil Francês: “On pourra disposer de ses biens, a titre gratuit, que par donation entre vifs ou par 
testamento, dans les formes ci-après établies”. Cf. GAGLIANO. Idem, p. 14.
33 Idem.
34 Disponível em <http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm>. Acesso em 28.02.2009.
35 Cf. DINIZ. Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 2ª ed. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 1996. pp. 
42/44.
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 Vale alertar, na linha do ensinamento de Orlando Gomes, 3636 que o contrato 
de doação não tem o efeito de transferir a propriedade dos bens doados, pois figura 
meramente como título, não dispondo, pois, do condão de operar a transferência.  
Nesse sentido é que se entende que a doação é contrato translativo do domínio, 
sendo apenas obrigacionais os seus efeitos. Por conseguinte, o donatário somente 
adquire a propriedade dos bens doados com a ocorrência da tradição, no caso de 
bens móveis, ou pela transcrição do título, em se tratando de bens imóveis. 

 A doação, na condição de contrato, apresenta as características 
de unilateralidade, formalismo e gratuidade, conforme pressupostos a seguir 
elencados: 

 a) unilateralidade – Não obstante ser essencial a conjunção de duas 
vontades para o aperfeiçoamento do contrato de doação, ele se caracteriza 
como contrato unilateral, considerando que envolve prestação tão-somente por 
parte do doador, não havendo, por conseguinte, contraprestação por conta do 
donatário.

 Importante dizer, na linha do pensamento de Gagliano,37 que a doação 
onerosa, aquela gravada com um encargo, não desvirtua a unilateralidade, posto 
que o ônus que se impõe ao donatário não tem o peso de uma contraprestação. 
Exemplifica Gagliano: 

 É o caso do sujeito que doa uma grande fazenda a outrem, impondo 
a este o encargo (não a contraprestação) de pagar determinada pensão a uma 
senhora idosa, tia do doador, até que ela complete 85 anos. Note-se que, nesse 
caso, o ônus assumido pelo donatário deverá ser cumprido em benefício dele 
mesmo, e não tem o matiz de uma contraprestação obrigacional, ou seja, ele 
(donatário) não está pagando pensão como pressuposto para o recebimento da 
coisa (nota típica da bilateralidade sinalagmática). (itálico no original)

 Arremata o Autor: 

E tanto é assim que – a despeito de o doador poder revogar 
o negócio se o encargo for descumprido -, desde o dia da 
celebração do ato, o donatário já adquire a propriedade da coisa, 

ainda que não tenha efetivado o pagamento devido. (art. 136 do 
CC). (itálico no original)

 b) formalidade – O Código Civil Brasileiro adotou, em regra, a forma 
livre para o entabulamento de negócios jurídicos. No entanto, no que se refere a 
certas avenças, o legislador determinou a forma solemnitatem, ou seja, a forma 
36 Obra citada. cit., p. 212.
37 Obra citada. p. 16.
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expressamente prescrita como requisito de validade do ato. É a disciplina do caput 
do artigo 541 do Código Civil, para o qual a doação far-se-á por escritura pública 
ou instrumento particular. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, será 
válida a doação verbal de pequeno valor e se lhe seguir incontinenti a tradição.

 c) gratuidade – a gratuidade é a característica inerente ao contrato 
de doação que consiste em mero benefício ao donatário e no qual o doador é 
movido pelo exclusivo espírito de liberalidade.

 O animus donandi se traduz na vontade do doador de fazer uma 
liberalidade, consistente em ato espontâneo e desinteressado que almeja 
beneficiar o donatário, que se enriquece, à medida que aquele, o doador, 
empobrece.
 
 Portanto, para a doação restar caracterizada como um ato de 
liberalidade é imprescindível que o doador sacrifique seu patrimônio visando 
desinteressadamente beneficiar e melhorar a situação do donatário. 

 Colhem-se na doutrina vários exemplos de transferência de bens 
ou direitos em que falta o animus donandi, não se configurando, portanto, a 
doação:

 a) a inércia do proprietário ou do credor que deixa consumar-se o 
usucapião ou a prescrição. Em tais casos encontra-se ausente o elemento 
subjetivo, animus donandi, porquanto se o credor tivesse a intenção de fazer uma 
liberalidade, poderia lançar mão da remissão de dívidas; e não estaria fazendo 
doação o proprietário que abandona sua propriedade posteriormente ocupada 
por outrem;38

 b) na emancipação, em virtude de que o enriquecimento do filho pela 
perda do usufruto do pai é conseqüência e não objeto direto do ato. Nesse caso, 
há enriquecimento e empobrecimento ligado por nexo de causalidade;39

 c) a renúncia de herança, por não importar diminuição do patrimônio do 
renunciante.40 Nesse caso, deve-se entender a renúncia ao monte, sem indicação 
de beneficiário;

 d) os serviços gratuitos, a exemplo de caso em que advogado vence 
certa demanda para seu cliente sem nada cobrar. Há o enriquecimento para o 
cliente sem o correspondente empobrecimento do profissional.41

38 Antunes Varela, Apud Diniz. Obra citada. p. 42.
39 ALVIM. Arruda. Da Doação. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 13.
40 Idem. p. 15.
41 Ibidem. p. 16.
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 Para existir doação é necessário haver a transferência de bens ou de 
direitos, ou qualquer outra vantagem, do patrimônio do doador para o do donatário, 
ainda que o valor seja insignificante, de modo a ocasionar o enriquecimento do 
donatário à custa do empobrecimento do doador.  

 Conforme já exposto no item 4.1, supra, a aceitação do donatário é 
essencial e imprescindível para o aperfeiçoamento do contrato da doação, em 
que pese a atual redação do artigo 538 do Código Civil não ser expressa nesse 
sentido, como o era o artigo 1.165 do Códex anterior.  

 A doação é expressa quando o donatário, de forma escrita ou oral, 
manifesta o desejo de receber o benefício no próprio ato de liberalidade, ou seja, 
declara na escritura de doação sua vontade de aceitar a doação. 

 É sempre expressa a doação com encargo (art. 539, CC, in fine), 
significando aquela na qual se impõe ao donatário uma contraprestação que ele 
deve cumprir e donde resulta uma vantagem para o doador ou para terceiro.42 
 
 Ocorre a aceitação tácita, no caso de doação não sujeita a encargo, a 
teor do artigo 539 do Código Civil, segundo o qual o doador pode fixar prazo ao 
donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Se o donatário, ciente do 
prazo, não fizer dentro dele a declaração, presume-se que aceitou a doação.

5 – A TRIBUTAçãO DA DOAçãO

 A regra-matriz da tributação da doação de quaisquer bens e direito 
possui guarida na Constituição Federal. No plano infraconstitucional, as normas 
gerais do ITCD-doação estão estampadas no Código Tributário Nacional-CTN 
(tão-somente no que diz respeito a bens imóveis e os direitos a eles inerentes) e 
nas legislações estaduais e distrital.

5.1 – A tributação na Constituição de 1988

 A Constituição, mediante normas constantes do Sistema Tributário 
Nacional (artigo 145 e ss.), outorga e delimita o poder tributário à União, aos 
Estados-membros e aos Municípios, estabelecendo os tributos da competência 
de cada Ente Federativo.  

 O poder tributário juridicamente delimitado pela Carta denomina-se 
competência tributária, e apresenta-se como um corolário da forma federativa de 
estado. Consoante escólio de Roque Antonio Carrazza, significa a possibilidade  
jurídica de criar, “in abstracto”, tributos, descrevendo, legislativamente suas 
42 RODRIGUES. Sílvio. Direito Civil: Dos Contratos e Das Declarações Unilaterais da Vontade. 24ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997. v3. p. 190. 
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hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos passivos, suas bases 
de cálculo e suas alíquotas.43 
 
 Os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal estão 
previstos no artigo 155 da Constituição e são os seguintes: ITCD - imposto sobre 
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; ICMS - imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; e IPVA – 
imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

 Vale esclarecer que, em virtude da competência cumulativa prevista no 
§ 1º do artigo 32 da Carta Brasileira,44 cabe ainda ao Distrito Federal os seguintes 
impostos: IPTU – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; ITBI – 
imposto sobre a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de 
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; e ISS – 
imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar.

 No caso do ITCD, objeto deste trabalho, a Constituição Federal o prevê 
no artigo 155, inciso I, outorgando aos Estados e a Distrito Federal a competência 
para instituí-lo sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e 
direitos.

 É importante assinalar que o Texto Magno inovou com relação à regra-
matriz do regime constitucional anterior, uma vez que a Carta de 1967 previu 
para  os Estados e Distrito Federal a competência para instituir impostos sobre a 
transmissão, a qualquer título, somente de bens imóveis e de direitos reais a eles 
inerentes, excetuando os de garantia (art. 23, I).

 Portanto, o ordenamento constitucional pretérito não disciplinava a 
incidência do ITCD sobre as transmissões de bens móveis e direitos, conforme 
ocorre atualmente.

 As alíquotas máximas do ITCD, consoante o Texto Magno (art. 155, § 1º, 
IV), foram fixadas pelo Senado Federal que estabeleceu por meio da Resolução 
nº 09, de 1992,45 a alíquota máxima de 8%.

 A Carta Constitucional estabeleceu, ainda, normas atinentes ao ITCD 
com vistas a dirimir conflitos de competência entre os Estados, a teor da redação 
do § 1º do artigo 155, dispondo que o imposto: 

 
43 CARRAZZA. Roque Antonio. ICMS. 9ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 28.
44 Art. 32. (...) § 1º - Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.
45 Disponível em <http://senado.gov.br>. Acesso em  14.03.2009.
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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

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; (grifei)

 Registre-se que além da ausência de lei complementar de normas gerais 
sobre a tributação do ITCD-doação sobre bens móveis e direitos, consoante 
será detalhado a seguir, também não foi editada pelo Legislador Nacional a lei 
complementar, exigida pelo inciso III do § 1º, do artigo 155 da Constituição, para 
regular a cobrança desse tributo no caso do doador for domiciliado ou residente 
no exterior.

5.2 – A tributação da doação no Código Tributário nacional

 Sob a égide da Constituição de 1967 havia a previsão que lei 
complementar estabeleceria normas gerais de direito tributário, bem como 
disporia sobre os conflitos de competência tributária entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, e regularia as limitações constitucionais do 
poder tributário (artigo 19, § 1º). 

 Esse regramento constitucional foi repetido pela EC 01/69 (art. 18, § 1º) 
e mantido na Constituição de 1988, a teor do disposto no artigo 146, verbis:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria 
tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de 
tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, especialmente sobre:  
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a)  definição de tributos e de suas espécies, bem 
como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 
decadência tributários; (...)

 
 Cabe frisar que esses preceitos constitucionais já eram, desde a origem, 
disciplinados pela Lei nº 5.172/66, aprovada como lei ordinária, de modo que, 
em virtude do princípio da recepção, ela foi incorporada como lei complementar 
ao ordenamento jurídico constitucional de 1967, status legal que perdura desde 
então, porquanto foi mantido pela atual Constituição Federal. 

 Nesse sentido, sobreleva anotar que a Lei nº 5.172/66 foi denominada 
de Código Tributário nacional pelo Ato Complementar nº 36, de 13.03.1967.

 É digno de realce que desde a promulgação da EC nº 18/65, que 
reformou o Sistema Tributário Nacional, ficou estabelecida a competência dos 
Estados-Membros para a instituição de imposto sobre transmissão, incidência 
que recaiu unicamente sobre a propriedade imobiliária, não havendo previsão de 
exação sobre a transmissão de bens móveis e direitos a ele relativos, o que se 
pode notar dos dizeres do caput do artigo 9º da Emenda, a seguir disposto: 

Art. 9º Compete aos Estados o imposto sobre a transmissão, 
a qualquer título, de bens imóveis por natureza ou por cessão 
física, como definidos em lei, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os direitos reais de garantia. 

 Essas diretrizes da Emenda Constitucional foram repetidas e também 
concretizadas no texto da Lei nº 5.172, de 25.10.1966, artigo 35, redação que se 
manteve inalterada até nossos dias. Veja-se: 

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

 Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos 
geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

 Portanto, no que pertine à cobrança do ITCD-doação sobre a transmissão 
de bens imóveis e de direitos a ele relativos, o artigo 35 do CTN não contrariou a 
Constituição de 1988 e foi por ela recepcionado.

 Porém, resta evidente que o CTN nunca previu, assim como ainda não 
prevê, a incidência do imposto sobre a transmissão de bens móveis e direitos 
inerentes, levando-nos a concordar com o preclaro Sacha Calmon,46 segundo o qual 
o imposto sobre a transmissão tal como ideado no Código Tributário Nacional não 
mais existe nos tempos atuais.

 A razão para tal fato é que, transcorrido o prazo de mais de vinte anos da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, o Legislador Nacional se manteve 
inerte, e deixou de editar as leis complementares exigidas pelas atuais normas 
constitucionais, sobretudo aquela preconizada no artigo 146, segundo a qual há a 
necessidade de lei complementar para dispor sobre conflitos de competência em 
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; e estabelecer 
normas gerais em matéria de legislação tributária.

 Porém, ao contrário do Legislador Nacional, os Legisladores dos Estados 
e do Distrito Federal, cada qual em seus territórios, aprovaram as leis  estaduais 
e distrital necessárias para a instituição do imposto sobre doação exigido no 
âmbito doméstico, mormente as que regulam a incidência do ITCD-doação sobre  
a transmissão de bens móveis e direitos.

 Importante lembrar que a exclusão da tributação sobre a transmissão de 
bens móveis sofreu, à época da feitura do Código Tributário Nacional, severas críticas 
por parte da doutrina, principalmente daquela oriunda do saudoso Aliomar Baleeiro. 

 De fato, na oportunidade entendia o Mestre47 que a não-incidência sobre 
a transmissão de bens móveis:

É política tanto mais estranha quanto, no estado atual de 
desenvolvimento do Brasil, a riqueza imobiliária (estoques 
comerciais, ações de sociedades anônimas, dívidas ativas 
etc.) cada vez mais sobrepuja o vulto do valor das terras e 
edifícios. 

46 Obra citada. p. 476. 
47 Apud FERNANDES. Regina Celi Pedrotti Vespero. Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 50.
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 Regina Fernandes48 alerta que para a correta interpretação do CTN é 
imperioso construir as normas levando em conta o Ordenamento Constitucional 
em vigor, e entender que a competência dos Estados e do Distrito Federal para 
tributar a transmissão causa mortis e doação também abrange os bens móveis.

 O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema, por ocasião 
do julgamento do AI 167777/SP, entendendo que, omitindo a União na edição de 
normas gerais, pode o Estado exercer a competência legislativa plena prevista no 
§ 3º do artigo 24, da Carta de 1988. 

 Salientou o Pretório Excelso que, com a entrada em vigor do Sistema 
Tributário Nacional, abriu-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, a via da edição de leis necessárias à respectiva aplicação, conforme 
consta do artigo 34, § 3º, ADCT.49

 Portanto, a despeito de inexistir lei complementar regulamentando 
normas gerais a respeito do ITCD incidente sobre bens móveis e direitos, 
permite-se afirmar, com supedâneo no citado julgamento da Suprema Corte 
brasileira, que é constitucional a exigência do tributo constante das leis 
editadas por Estados e Distrito Federal. 

6 – A TRIBUTAçãO DA DOAçãO nAS LEGISLAçÕES ESTADUAIS

 Celso Bastos50 ensina que a Constituição não cria tributos, limitando-se 
ela à sua previsão e ao seu deferimento às pessoas competentes para instituí-los 
e arrecadá-los. Realmente, o que faz a Constituição é outorgar competência aos 
Entes Federativos para criar tributos no âmbito de sua jurisdição por meio de leis 
ordinárias.  

 E assim foi feito. Com supedâneo na autorização constitucional, Estados 
e Distrito Federal, cada qual a seu tempo, aprovaram as necessárias leis com o 
fim de instituirem a cobrança dos tributos de suas competências. Especificamente 
com relação ao ITCD, as legislações dos Estados e do Distrito Federal estão 
elencadas em quadro anexo ao final desse estudo.

 Vale o registro de que o ITCD, incidente na transmissão de quaisquer bens 
ou direitos, por doação ou causa mortis, está entre os tributos de menor arrecadação 
no Brasil, encontrando-se quase esquecido entre as fontes financiadoras dos 
Estados.51

48 Idem. p. 53.
49 AI 167777/SP. Relator:  Min. MARCO AURÉLIO, 2ª Turma, Julgamento:  04.03.1997. DJ nº 87 de 09.05.1997. p. 18134. 
Disponível em http://www.stf.gov.br. Acesso em 14.03.2009.
50 BASTOS. Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 9ª ed. São Paulo: Celso Basto Editor, 2002. p. 244.
51 PROCATI. Gilberto Santini. O Imposto Sobre A Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Dire-
itos no Estado do Rio Grande do Sul. Monografia. PUC-RS, Porto Alegre, 2004. p. 10. Disponível: <http://www.sindaf.
com.br/Downloads/Arquivo/Artigos/Gilberto_Procati.pdf>. Acesso em 05.09.2009.
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 Com efeito, é o que se pode notar da Tabela abaixo, que mostra o 
valor arrecadado no Distrito Federal nos anos de 2004 a 2008, e o percentual 
comparativo com a arrecadação do ICMS, imposto mais importante dos Estados-
membros:

ARRECADAçãO DO ITCD E ICMS – 2004/2008 (R$ MIL)
DISTRITO FEDERAL 

AnO ICMS ITCD ITCD/ICMS  (%)

2004 2.580.823 10.423 0,40

2005 2.935.715 12.184 0,42

2006 3.316.432 14.939 0,45

2007 3.459.015 20.759 0,60

2008 3.950.771 25.079 0,63

TOTAL 16.242.756 83.384 0,51

Fonte: CONFAZ (www.fazenda.gov.br/confaz)
 
6.1 – A isenção do ITCD-doação para entidades do Terceiro Setor na 
legislação estadual

 Da análise das vinte e sete legislações estaduais que tratam da incidência 
do imposto sobre a doação de bens e direitos, nota-se que os Legisladores 
deram pouca importância à normatização infraconstitucional de hipóteses de 
exoneração tributária do ITCD-doação para entidades do Terceiro Setor. 

 De fato, no que se refere às legislações estaduais que regulamentam 
o tributo, a maioria delas simplesmente reproduziu as hipóteses de imunidades 
constantes do artigo 150, inciso VI, alínea “c” do Texto Constitucional para as 
instituições de educação e de assistência social.

 Importa lembrar que a imunidade é uma forma de não-incidência 
juridicamente qualificada oriunda diretamente da Constituição, que suprimiu a 
competência legislativa na ocorrência de determinadas hipóteses previstas na 
Carta Magna.

 A seu turno, a isenção é espécie de exoneração tributária em que o 
legislador infraconstitucional elege determinados fatos, conjuntos de fatos e 
situações relacionadas a certas pessoas ou conjunto de pessoas, fazendo com 
que não precisem satisfazer a pretensão oriunda dos efeitos jurídicos da norma, 
configurando como uma exceção à regra jurídica de tributação. 
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 Em suma, imunidade é regra de não-incidência tributária que possui 
berço constitucional, ao passo que a isenção é regra de exclusão tributária que 
tem por fonte legislação infraconstitucional. 

 A imunidade para o ITCD, assim como para os demais impostos, está 
prevista no artigo 150, VI, da Constituição, verbis:

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:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros

b)  templos de qualquer culto;
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;

d)  livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão.

(...)
§ 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.

 Os requisitos da lei a que refere a parte final da alínea “c” estão 
disciplinados no artigo 14 do Código Tributário Nacional, conforme segue:

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; 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na 
manutenção dos seus objetivos institucionais;
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III - manterem escrituração de suas receitas e despesas 
em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão.

 Percebe-se que a imunidade tem cunho constitucional e somente 
necessita de disciplina infraconstitucional quando a própria Carta assim dispuser, 
como é caso dos requisitos legais a que alude a parte final da redação do artigo 
150, VI, “c”, regulado pelo precitado artigo 14 do CTN.

 A par disso, a repetição da imunidade nas legislações estaduais tem 
sido prática comum. Porém nada acrescenta ao direito da parte interessada, a 
não ser que se entenda ser um “zelo” por parte dos Legisladores com o intuito 
de deixar mais transparente todas as hipóteses de benefícios fiscais (imunidade 
e isenção) nas leis domésticas.   

 Em verdade, em se tratando de imunidade, se mostra desnecessário 
e redundante a repetição de seus preceitos nas leis estaduais, porquanto a 
ausência da imunidade nos ordenamentos jurídicos dos Entes Federativos não 
quer significar a ausência do beneplácito, posto que a Carta Magna é a mais 
importante fonte direta e primária que ampara o direito ao benefício fiscal.

 Dessa forma, torna-se despicienda a previsão em leis infraconstitucionais, 
sobretudo as estaduais, de requisitos de exoneração constitucional de tributos, 
posto que, em última instância, o interessado já estaria de antemão beneficiado 
por normas oriundas da imunidade.

 Nessa ótica, Hugo de Brito Machado52 preleciona que se há imunidade, 
a lei tributária não incide, porque é impedida de fazê-lo pela norma superior, vale 
dizer, pela norma da Constituição.

 Ante a desnecessidade de repetição da imunidade tributária na 
legislação infraconstitucional é que alguns Estados sequer a previram em suas 
legislações. São eles: Acre, Alagoas, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e São Paulo.

 Da leitura das leis dos Estados e do Distrito Federal, que tratam da isenção 
do ITCD-doação, foi possível sistematizar e classificar as poucas hipóteses do 
benefício fiscal, segundo os grupos abaixo:

I) Estados que não concederam qualquer forma de 
isenção ao ITCD-doação;

II) Isenção em função de valor-limite;

52 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 19ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p. 188.
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III) Isenção em função da doação de objetos de uso 
doméstico e sem expressão econômica;

IV) Isenção específica para instituição do Terceiro Setor.

6.1.1 – Estados que não concederam qualquer forma de isenção ao ITCD-
doação
 O Estado do Maranhão é a única Unidade Federativa que não previu 
qualquer forma de isenção do ITCD-doação em sua lei interna (Lei nº 4.912, de 
29.12.1988), seja na espécie inter vivos ou na modalidade causa mortis, seja para 
instituições do Terceiro Setor ou outra espécie de beneficiário. A desoneração 
fiscal existente na lei de regência daquele Estado trata-se de repetição de ditames 
da imunidade tributária constitucional. 

6.1.2 - Isenção em função de valor-limite

 A concessão da isenção em função de determinado valor-limite beneficia 
não só as entidades do Terceiro Setor, mas a todos indistintivamente, e está 
prevista em leis de menos da metade dos Estados brasileiros, conforme Tabela 
abaixo. O limite na maioria das vezes segue Índices Monetários de Referências 
adotados pelas Unidades Federativas. 

 Na coluna “legislação”, da Tabela que se segue, estão anotados 
os dispositivos inerentes aos valores-limites da isenção, bem como os Atos 
Normativos que estabeleceram os valores para os Índices de Referências:

ESTADO LIMITE R$ Legislação

GOIÁS

***************
1.500,00 Art. 79 da Lei 11.651/91

MATO GROS-
SO 200 UPFMT 6.398,00

Art. 6º, II, “a” da Lei 
7.850 de 18.12.2002 e 
Portaria nº 148/2009-

SEFAZ-MT

MATO GROS-
SO DO SUL 780 UFERMS 10.787,40

Art. 126, I da Lei nº 
1810 de 22.12.1997 e 
Resolução/SEFAZ nº 

2.224/2009.
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MINAS 
GERAIS 10.000 UFEMG 20.349,00

Art. 3º, II, “a” da Lei n° 
14.941, de 29.12.2003 

e Resolução nº 
4.045/2008-SEFAZ

RIO DE JA-
NEIRO1 1.200 UFIR-RJ 2.324,64

Art. 3º, IX da Lei nº 1.427 
de 13.02.1989 e Resolu-
ção SEFAZ n.º 187-2008.

RIO GRANDE 
DO SUL2 133,30 UPF-RS 1.998,00  

Art. 7º, X da Lei nº 8.821 
de 27.01.1989 e IN-DRP 

nº 072/09

RONDÔNIA 62 UPF 2.611,44
Art. 6º da Lei nº 959 de 
28.12.2000 e Resolução 
nº 004/2008/GAB/CRE

RORAIMA 50 UFERRS 10.382,50

Art. 76, VII da Lei nº 59 
de 28.12.1993 e SEFAZ/

PORTARIA/GAB n° 
810/08

SANTA CATAR-
INA ***************

2.000,00 Art. 10, IV da Lei 13.136 
de 25.11.2004

SÃO PAULO 2.500 UFESP 39.625,00

Art. 6º, II, “a” da Lei nº 
10.992 de 21.12.2009 

e Comunicado DA-
52/2008

SERGIPE 200 VR/SE1 4.696,00

Art. 7º da Lei nº 2.704 
de 07.03.1989 e Portaria 
nº 061/2009-SEFAZ de 

26.01.2009.

TOCANTINS
***************

1.000,00
Art. 55, IV da Lei nº 

1.287 de 28.12.2001.

1 Substituída pela UFP/SE - Unidade Federal Padrão do Estado de Sergipe - por força da lei nº 3.294 de 
21.12.1992. Disponível em < http://www.sefaz.se.gov.br/> Acesso em 09.10.2009.
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6.1.3 - Isenção em função da doação de objetos de uso doméstico e sem 
expressão econômica

 Vários Estados previram a doação de bens móveis, a maioria de uso doméstico 
e sem expressão econômica, tais como roupas, aparelho, móveis e utensílios de uso 
doméstico, vestuário, utensílio agrícola de uso manual. São eles: Acre, Amazonas, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul.

6.1.4 – Isenção específica para instituição do Terceiro Setor

 Apenas Sete Estados Brasileiros, cerca de um quarto do total das 
Unidades Federativas estaduais, previram em suas legislações a isenção do 
ITCD-doação especificamente para entidades do Terceiro Setor: Espírito Santo, 
Alagoas, Ceará, Pará, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.

 No Espírito Santo há a previsão da isenção de doações a entidades 
beneficentes, enquanto que em Alagoas o Legislador houve por bem isentar as 
transmissões por doações às entidades beneficentes, a museus e instituições 
de fins culturais, situados naquele Estado no que se refere às doações de 
peças e obras de arte.

 No âmbito do Estado do Ceará existe a isenção de bens e direitos a 
associações comunitárias e a entidades de moradores de bairros, favelas e 
similares, enquanto que no Pará o benefício fiscal desonera a doação de imóvel 
a entidades religiosas domiciliadas no Estado e que nele apliquem o produto de 
seus trabalhos e atendam às condições dispostas em regulamento. 

 Em Santa Catarina são isentos do pagamento do ITCD-doação o 
donatário ou o cessionário, qualquer que seja o valor dos bens ou direitos, em se 
tratando de sociedade civil sem fins lucrativos, devidamente reconhecida como 
de utilidade pública estadual.

 O Estado de São Paulo concedeu a isenção sobre a transmissão por 
doação sobre quaisquer bens ou direitos a entidades cujos objetivos sociais 
sejam vinculados à promoção dos direitos humanos, da cultura ou à preservação 
do meio ambiente.

 A Lei de São Paulo determina que 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, devendo, ainda, ser 
observados os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e os demais 
previstos na legislação tributária.
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 No Estado de Pernambuco são isentas as doações feitas a Organizações 
Sociais e a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, localizadas 
naquele Estado, cujas atividades institucionais sejam a promoção da cultura ou a 
proteção e preservação do meio ambiente.

 Para a concessão desse benefício em Pernambuco, a qualificação da 
entidade como Organização Social ou como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público deverá constar de decreto do Poder Executivo, observadas as 
disposições pertinentes contidas nas legislações federal e estadual.

 Ainda em Pernambuco, são isentos os legados e doações de quaisquer 
bens ou direitos, feitos a museus, públicos e privados, e a instituições culturais, 
sem fins lucrativos, situados neste Estado. 

7 - A ISEnçãO SOBRE A TRAnSMISSãO CAUSA MORTIS

 É importante assinalar que, além da desoneração do ITCD-doação, as 
legislações estaduais estabelecem isenções sobre a transmissão causa mortis de 
bens e direitos.

 Ocorre que nessa espécie de transmissão, a quase totalidade das leis 
dos Estados-membros, perfilhando a ordem de vocação hereditária estabelecida 
no Código Civil,53 direciona o beneplácito fiscal somente aos herdeiros do de 
cujus, beneficiários da denominada “sucessão legítima”.

 Por causa disso, no Brasil as entidades do Terceiro Setor raramente 
se beneficiam da isenção do ITCD em virtude da morte, e quando tal fato 
eventualmente ocorre, é porque o autor da herança nomeou-as em testamento 
como “herdeiras instituídas” ou “legatárias”. Mesmo assim, o benefício fiscal só 
se verificará se não houver restrições nas leis tributárias estaduais. 

 Nesse prisma, traz-se à baila, a título de ilustração, isenção constante 
do artigo 6º, inciso II, da Lei do Distrito Federal nº 3.804/2006,54 que exonera do 
ITCD-causa mortis, o herdeiro ou o legatário, desde que o patrimônio transmitido 
pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 60.000,00.55

 Em que pese existir previsão da “sucessão testamentária” no 
ordenamento jurídico brasileiro, neste País não se possui a cultura de se dispor 
sobre a transmissão de bens ou direitos por ato de última vontade, sendo essa 
espécie de sucessão uma raríssima exceção no direito doméstico. 

53 Artigo 1.829 e seguintes do Código Civil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br> Acesso em 15.09.2009.
54 Instituiu, no Distrito Federal, o imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD. 
Disponível em <http://www.fazenda.df.gov.br>. Acesso em 14.03.2009. 
55 Valor atualizado para R$ 69.141,61, por força do Ato Declaratório DIRAR nº 23, de 30.12.2008, com efeitos a partir de 
01.01.2009. Disponível em <http://www.fazenda.df.gov.br//aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txt
Numero=23&txtAno=2008&txtTipo=151&txtParte=.> Acesso em 14.03.2009.
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 Considerando que o ITCD causa mortis não é objeto do presente 
trabalho, remetemos o interessado à leitura dessa parte da legislação que pode 
ser acessada mediante os endereços digitais constantes do quadro anexo.

COnSIDERAçÕES FInAIS

 Por tudo que foi exposto no presente estudo, é possível perceber que no 
Brasil ainda existe um considerável fosso que separa os direitos sociais albergados 
na Carta Magna pelo Constituinte de 1988 e sua efetiva materialização no seio da 
sociedade.

 Tal fato se dá, sobretudo pela incapacidade do Poder Público de, por si 
só, não conseguir materializar a amplitude dos direitos sociais constitucionalmente 
assegurados aos membros da comunidade brasileira, mormente os das classes 
mais necessitadas.

 Sem sombra de dúvida, pode-se afirmar, inexoravelmente, que a atuação 
Estatal no campo da assistência social só não é pior, em virtude da efetiva atuação 
paralela das instituições do Terceiro Setor que, há tempos, têm proporcionado 
de forma sistemática a complementação da realização das funções sociais 
originalmente designadas ao Estado.
 
 Por isso, razão está com Leandro Marins de Souza56 ao defender uma 
contrapartida legal do Estado em benefício das atividades desenvolvidas por 
entidades do Terceiro Setor, no sentido de que a elas sejam atribuídos incentivos, 
sejam na forma de dotações financeiras ou sob o modo de desoneração 
tributária.

 Levando-se em conta que grande parte das instituições do Terceiro 
Setor tem nas doações a principal fonte de recursos para manutenção de suas 
atividades sociais, a ampliação da isenção tributária do ITCD-doação de bens e 
direitos às entidades beneficiadas é medida que se impõe aos Legisladores dos 
Estados-membros, mormente como forma de estímulo para que elas possam 
sobreviver e continuar praticando atividades sociais.

 Vale sempre lembrar que as doações de bens ou direitos oriundos das 
pessoas físicas e jurídicas e direcionadas ao patrimônio das entidades sem fins 
lucrativos do Terceiro Setor é hoje uma tendência mundial, e tem servido de 
estímulo e auxílio para que grande parte das instituições possam sobreviver na 
custosa tarefa de fazer o bem em prol da comunidade.

 Certo é que, respeitando a imunidade tributária constitucionalmente 
assegurada, o Estado não está obrigado a conceder outros benefícios fiscais 
56 Obra citada. p. 137.
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inerentes a tributos de sua competência, principalmente porque é da arrecadação 
dos tributos que ele aufere receitas para a consecução dos fins públicos.

 Porém, hoje as instituições do Terceiro Setor são consideradas uma 
“longa manus” do Estado e é extremamente positivo à sociedade a utilização 
pelo Poder Público, como instrumento de política extrafiscal, da isenção de 
tributos com pouca expressividade na arrecadação, caso do ITCD, e por meio 
de instituições sem fins lucrativos proporcionar uma melhor distribuição de 
justiça social.

 No entanto, o que se depreende no âmbito da legislação dos Estados-
membros, é a ínfima importância que se tem dado à desoneração da transmissão, 
por doação, de bens e direitos que ingressam no patrimônio das organizações do 
Terceiro Setor. 

 De fato, existe Estado que sequer disciplinou em lei qualquer espécie de 
exoneração tributária, seja para entidades do Terceiro Setor ou outra espécie de 
beneficiário, caso do Maranhão.  E, ainda, somente cerca de um quarto do total 
das Unidades Federativas estaduais instituíram em seus ordenamentos jurídicos, 
e de forma tímida, a isenção do ITCD-doação direcionada especificamente para 
entidades do Terceiro Setor.

 Portanto, concordamos com Paulo Haus Martins57 ao afirmar que é 
sobremaneira necessário que o Estado reconheça nas organizações do Terceiro 
Setor um parceiro fundamental e o vínculo delas para com a sociedade civil 
organizada, de quem necessita apoio e com quem necessita interagir. Só assim 
será possível ao País concretizar a gama de direitos sociais assegurados pela 
Constituição Federal.

AnEXO – RELAçãO DAS LEIS ESTADUAIS DO ITCD

UnIDADE FEDERATIVA LEI DISPOnÍVEL EM:

ACRE LC nº 21 de 29.12.1988 http://www.sefaz.
ac.gov.br

ALAGOAS Lei nº 5.077 de 12.06.989 http://www.sefaz.
al.gov.br/

57 MARTINS. Paulo Hauss.  Obra citada.
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AMAZONAS Lei n.º 400 de 22.12.1997 http://www.sefaz.
am.gov.br/

AMAPÁ LC nº 19 de 29.12.1997 http://www.al.ap.gov.
br/lei0400.htm

BAHIA Lei nº 4.826 de 
27.12.1989

http://www.sefaz.
ba.gov.br/

CEARÁ Lei 13.417 de 30.12.2003 http://www.sefaz.
ce.gov.br/

DISTRITO FEDERAL Lei nº 3.804 de 
08.02.2006

http://www.fazenda.
df.gov.br

ESPÍRITO SANTO Lei n.º 4.215 de 
27.01.1989 http://sefaz.es.gov.br/

GOIÁS Lei nº 11.651 de 
26.12.1991

http://www.sefaz.
go.gov.br/

MARANHÃO Lei nº 4.912 de 
29.12.1988

http://www.sefaz.
ma.gov.br

MINAS GERAIS Lei nº 7.850 de 
18.12.2002

http://www.fazenda.
mg.gov.br/

MATO GROSSO DO SUL Lei nº 1.810 de 
22.12.1997

http://www.sefaz.
ms.gov.br/

MATO GROSSO Lei nº 14.941 de 
29.12.2003

http://www.sefaz.
mt.gov.br/

PARÁ Lei nº 5.529 de 
05.01.1989

http://www.sefa.
pa.gov.br/

PARAÍBA Lei nº 5.123 de 
27.01.1989

http://receita.pb.gov.
br/

PERNAMBUCO Lei nº 260 de 27.01 .1989 http://www.sefaz.
pe.gov.br/
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PIAUÍ Lei nº 4.261 de 01. 
02.1989

http://www.sefaz.
pi.gov.br/

PARANÁ Lei nº 8927 de 28.12.1988 http://www.fazenda.
pr.gov.br

RIO DE JANEIRO Lei nº 1.427 de 
13.02.1989

http://www.fazenda.
rj.gov.br/

RIO GRANDE DO 
NORTE

Lei nº 5.887 de 
16.02.1989

http://www.set.rn.gov.
br/

RONDÔNIA Lei nº 959 de 28.12.2000 http://www.sefin.
ro.gov.br/

RORAIMA Lei nº 59 de 28.12.1993 http://www.sefaz.rr.gov.
br/

RIO GRANDE DO SUL Lei nº 8.821 de 
27.01.1989

http://www.legislacao.
sefaz.rs.gov.br/

SANTA CATARINA Lei nº 13.136 de 
25.11.2004

http://200.19.215.13/
legtrib_internet/index.
html

SERGIPE Lei nº 2.704 de 
07.03.1989

http://www.sefaz.
se.gov.br/

SÃO PAULO Lei nº 10.992 de 
21.12.2009

http://www.fazenda.
sp.gov.br/legislacao/

TOCANTINS Lei nº 1.287 de 
28.12.2001.

http://dtri.sefaz.to.gov.
br/
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1. InTRODUçãO

 O Estado, na promoção do bem comum, exerce funções a serem 
custeadas com recursos financeiros de diversas origens, dentre as quais, 
destacam-se as advindas da imposição tributária. Contudo, mesmo com 
toda arrecadação tributária à sua disposição, tem o Estado dificuldades para 
desempenhar sozinho as funções discriminadas na Constituição Federal, como 
necessárias ao bem comum da sociedade.

 No intuito, então, de suprir ou complementar essas atividades 
essenciais do Estado, a Lei Maior institui instrumentos, como a imunidade 
tributária, a qual atrai a colaboração de pessoas com a missão de melhor 
atender aos necessitados.

 Portanto, este artigo trata do instituto da imunidade tributária, relacionado 
às Instituições de Assistência Social, discriminado no art. 150, VI, “c”, e no art. 
195, § 7º, da Constituição Federal de 1988 – CF/88, com ênfase no atendimento 
ao requisito infraconstitucional: a não remuneração, por qualquer forma ou título, 
dos dirigentes da entidade de assistência social.

 Durante o desenvolver do trabalho, procuraremos responder aos vários 
questionamentos que surgem quando se está diante do tema, tais como:

 (i) Para ser uma instituição de assistência social basta desempenhar 
as funções e os fins sociais, provendo os mínimos sociais, com a dedicação à 
previdência, saúde e assistência social?

 (ii) Para se fazer jus à imunidade tributária, autorizada nos arts. 150, 
VI, “c” e 195, § 7º, da CF/88, é necessário, tão somente, que a instituição de 
assistência social desempenhe as funções e os fins sociais, segundo os objetivos 
constitucionais?

 (iii) Para a instituição de assistência social poder usufruir ao direito de 
imunidades tributárias é imprescindível o certificado de entidade beneficente de 
assistência social ou apenas o atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN?

 (iv) Qual o significado da expressão “não distribuírem qualquer parcela 
de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”? E , remunerar seus 
dirigentes é uma forma de distribuição de renda, a qualquer título?

 (v) A concessão da declaração de filantropia, do título de utilidade 
pública ou do certificado de entidade beneficente de assistência social é uma 
exigência para a constituição e o funcionamento da entidade assistencial?
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2. A IMUnIDADE TRIBUTÁRIA

 A CF/88 não cria tributos. Ela define competências tributárias dos entes 
políticos da federação, que têm o poder de tributar, decorrente do princípio 
federativo da autonomia financeira.

 Todo ente tributante, com a faculdade de instituir o tributo por meio 
de lei, tem o seu poder de tributar limitado pela própria Carta Maior, por meio 
de princípios e normas gerais do Direito Tributário, entre os quais, a imunidade 
tributária.

 Desse modo, a imunidade, como limitação ao poder de tributar, é 
um fenômeno de natureza constitucional, que opera no plano da definição da 
competência tributária, e está a beneficiar, em última análise, pessoas.1

 É cediço que somente tem competência para reconhecer a imunidade 
tributária o ente tributante que detém a faculdade de instituir o tributo de sua 
competência.

3. A COnCESSãO DE InCEnTIVOS FISCAIS

 A concessão de benefícios e de incentivos fiscais pode ocorrer por meio 
de imunidades, as quais se manifestam na própria Constituição, assim como por 
isenções, previstas em legislações infraconstitucionais.

 Com fundamento no inciso VI, art. 150, da CF/88, doutrina-se que a 
imunidade tributária refere-se tão somente à espécie de tributo denominada 
IMPOSTO e assim não há qualquer impedimento constitucional para que a 
Fazenda Pública exija, por exemplo, taxas, contribuições de melhoria e até 
contribuições parafiscais, de entidades relacionadas como imunes.2

 Importante frisar ainda que, segundo entendimento já proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal - STF,3 independentemente do termo utilizado no 
texto constitucional,4 sempre que a própria Constituição estiver exonerando ou 
impedindo a imposição tributária, está-se a tratar de imunidade, uma vez que a 
incidência tributária é excluída diretamente pelo texto constitucional.

1 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 22 ed., São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 682-
683.
2 Roque Carrazza, in obra citada, p. 692, defende que há um alargamento da imunidade para outros tributos, o que permite 
que entidades beneficentes de assistência social possam também gozar da imunidade constitucional de contribuições 
para a seguridade social, nos termos do art. 195, § 7º da Carta Magna. No mesmo sentido, CARVALHO, Paulo de Barros. 
Curso de Direito Tributário. 17ª ed. Rev. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 195, entre outros.
3 Nesse sentido, RE 168.110-DF, rel. Min. Moreira Alves, 04/04/2000, ao trata do art. 184, § 5º da CF/88, que dispõe: “§ 
5º - São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados 
para fins de reforma agrária.” Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 26 jun. 2009.
4 Termos constitucionais como: “é vedado [...]” (art. 150, VI); “são isentas [...]” (art. 184, § 5º e art. 195, § 7º); “não incidirá 
[...]” (art. 153, § 3º, III e § 4º, II, art. 155, § 2º, X), entre outros.
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 Assim, no § 7º, art. 195, da CF/88,5 há uma atecnia incorrida pelo 
constituinte ao chamar de isenção uma providência que impede a instituição de 
tributo, o que já se sabe ser imunidade, segundo julgado do próprio STF.6

              Desse modo, a Constituição Federal, ao se referir à imunidade tributária, 
estabelece:

(A) no art. 150, VI, alínea “c”, e seu § 4º,7 que é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

(1) instituir IMPOSTOS;

(2) sobre patrimônio, renda ou serviço;

(3) relacionados com as finalidades essenciais;

(4) das instituições de assistência social, sem fins 

lucrativos;

(5) desde que atendidos os requisitos da lei.

(B) no art. 195, § 7º, que são “isentas”:

(1) de COnTRIBUIçÕES para a seguridade social;

(2) as entidades beneficentes de assistência social;

(3) desde que atendam às exigências estabelecidas 

em lei.

4. O RECOnHECIMEnTO DA IMUnIDADE TRIBUTÁRIA

 A imunidade tributária, como fenômeno de natureza constitucional, tem 
todos os seus casos expressos na Constituição Federal e, por via de regra, é uma 
norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata.8

5 BRASIL. COnSTITUIçãO FEDERAL. 1988. “Art. 195. (...) § 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as 
entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.” Disponível em: http://www.
planalto.gov.br. Acesso em: 28 jun. 2009.
6 BRASIL. STF, 1ª Turma, ROMS n° 22.192-9, Rel. Min. Celso de Mello, votação unânime, in DI de 19.12.96. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br. Acesso em: 26 jun. 2009.
7 BRASIL. CF/88. “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 as-
sistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;” “Art. 150. (...) § 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.” (grifos não do original)
8 CARRAZZA, R. A. Obra citada, p. 687.
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 Contudo, no que se refere às instituições de assistência social, a regra 
constitucional de imunidade tributária é uma norma de eficácia contida e de 
aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva comprovação do 
atendimento a exigências infraconstitucionais.9

 Nesse sentido, a imunidade tributária não é reconhecida automaticamente, 
fazendo-se necessário que o interessado a requeira junto à autoridade administrativa 
competente, que apreciará a situação objetivamente, mediante a comprovação cabal 
de todas as condições legais exigidas, reconhecendo ou não a imunidade tributária, 
por meio de ato declaratório ou despacho fundamentado.10

 No reconhecimento da imunidade tributária, a autoridade responsável 
pela análise deverá, em um minucioso estudo, fazer ponderações e utilizar-se 
de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não obrigue a 
entidade a uma rigidez maior do que aquela exigida pelas normas legais.11

5. O ATEnDIMEnTO AOS REQUISITOS DA LEI

5.1. noções preliminares

 A norma constitucional, ao se referir às instituições destinatárias de 
imunidade tributária, apenas as classificou em gênero e não em espécie, e assim 
torna-se necessário identificá-las.12 Doutrina Sacha Calmon que, por ser a palavra 
instituição destituída de conceito jurídico-fiscal, o que a “caracteriza é exatamente 
sua função e os fins que exercem e buscam”.13

 A Constituição Federal, ao tratar dos direitos sociais e da assistência 
social, estabelece:

Art. 6o São DIREITOS SOCIAIS a educação, a saúde, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.
(...)

9 CARVALHO, P. B. Obra citada, p. 192. 
10 Nesse sentido, citamos, como exemplo, na legislação do Distrito Federal, o Decreto nº 16.106/94, que regulamenta 
a Lei nº 657, de 25 de janeiro de 1994 e consolida a legislação referente ao processo fiscal administrativo, e dispõe, nos 
seus artigos 68 e 69, sobre o reconhecimento da imunidade dos impostos de sua competência. Disponível em: http://www.
fazenda.df.gov.br. Acesso em: 26 maio 2009. Já no âmbito da competência federal, as condições subjetivas de imunidade 
tributária estão disciplinadas no art. 12, § 2º, da Lei nº 9.532, de 1997. Disponível em: http://www.planaldo.gov.br. Acesso 
em: 26 maio 2009.
11 HABLE, José. Terceiro Setor e Tributação 2, in: A IMUnIDADE TRIBUTÁRIA DAS InSTITUIçÕES DE EDUCAçãO, a 
aplicação integral, no País, de seus recursos na manutenção de suas finalidades essenciais, org. de José Eduardo 
Sabo Paes, Brasilia: Fortium, 2008, p. 93.
12 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administra-
tivos, contábeis, trabalhistas e tributários. Brasília: Brasília Jurídica, 6ª ed., 2006, p. 701.
13 COELHO, Sacha Camon Navarro. O controle da constitucionalidade das leis e do poder de tributar na Constituição 
de 1988, Belo Horizonte: Del Rey, 1992, p. 403.
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Art. 203. A ASSISTênCIA SOCIAL será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos:
(...) 

Art. 204. As ações governamentais na área da ASSISTênCIA 

SOCIAL serão realizadas com recursos do orçamento da 
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação 
e a execução dos respectivos programas às esferas estadual 
e municipal, bem como a entidades beneficentes e de 

assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. (grifamos)
Por intermédio desses dispositivos normativos, nota-se que 
a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
com objetivos bem definidos, pois é um direito do cidadão e 

dever do Estado. A sua execução é efetuada em conjunto com 
as entidades beneficentes e de assistência social além da 
participação de toda a população.

 No mesmo sentido, vem a Lei federal nº 8.742, de 1993,14 denominada 
de Lei orgânica da assistência social, que assim disciplina:

Art. 1º A ASSISTênCIA SOCIAL, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 
provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. (grifos não do 
original)

 Referindo-se a imunidade tributária, a Constituição Federal estatui:

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:

14 BRASIL. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências. No mesmo sentido, dispõe a Lei 8.212/91: “Art. 4º A Assistência Social é a política social que provê o aten-
dimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice 
e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social.” (grifamos)
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[...] 

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;
[...]

Art. 195. 
[...] 

§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as 
entidades beneficentes de assistência social que atendam às 

exigências estabelecidas em lei. (grifos não do original)

 Verifica-se por esses excertos legais que se está a tratar de imunidades 
tributárias distintas, embora alcancem as mesmas entidades de assistência 
social, porque diferentes são as espécies alcançadas de tributos (apenas 
imposto, no caso do art. 150, e contribuição para a seguridade social, no art. 
195), assim como, os requisitos a serem atendidos (art. 14 do CTN e art. 12 
da Lei 9.532/97 e art. 55 da Lei 8.212/91, respectivamente), além de diversas 
também as razões políticas, função social e as repercussões na arrecadação 
tributária.

5.2. A Instituição de Assistência Social

 O primeiro requisito básico a ser cumprido e exigido para que o 
beneplácito constitucional da imunidade tributária possa ser alcançado é: ser 
uma instituição de assistência social.

 No que se refere à definição de assistência social, o STF15 tem uma 
interpretação ampla ao decidir que: “[...] o conceito mais lato de assistência 
social – e que é admitido pela Constituição – é o que parece deva ser adotado 
para a caracterização da assistência prestada por entidades beneficentes.” 

 Pode-se afirmar então que entidades de interesse social são todas as 
fundações e associações sem fins lucrativos que tenham por finalidade o atendimento 
de demandas sociais, com questões voltadas ao interesse do público carente da 
sociedade, ou seja, prestam serviços relevantes de cunho social. 

 Assim, o Professor Sabo,16 citando Ives Gandra, doutrina que “as 
instituições de assistência social são aquelas pessoas jurídicas de direito privado, 
15 BRASIL. STF. ADIN 2.028-5, Rel. Min. Moreira Alves, 11/11/1999. Disponível em: http://www.stf.jus.br  Acesso em: 11 
jul.2009.
16 PAES, J. E. S. Obra citada, p. 702.
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associações civis, fundações e serviços sociais dedicados à previdência, saúde 
e assistência social.”

 Nesse sentido, então, vem dispondo a Lei orgânica da assistência social 
(Lei nº 8.742/93):

Art. 3º Consideram-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. 
(grifamos)

 Desse modo, então, indaga-se: para ser considerada uma instituição 
de assistência social basta tão somente desempenhar as funções e os fins 
sociais, provendo os mínimos sociais, com a dedicação à previdência, saúde 
e assistência social?

 O Poder Público edita normas para regulamentar, organizar e controlar 
todas as atividades que envolvem e dizem respeito ao interesse social público, 
assim como tem em sua estrutura órgãos, com competência para fiscalizar, 
controlar e agir perante as entidades atuantes.

 É concenso que normas são editadas para, entre outros, facilitar à 
Administração Pública, o controle e a organização de seus atos, evitando-se 
assim abusos e desvios, na busca de uma maior eficiência administrativa (CF/88, 
art. 37, caput). O controle administrativo inerente a qualquer ato administrativo, 
segundo Hely Lopes Meirelles,17 deriva do poder-dever de autotutela que a 
Administração tem sobre seus próprios atos, e que decorre do poder de polícia, 
por meio de atos fiscalizadores, que são aqueles que resultam em inspeções, 
vistorias e exames realizados por ela.

 A CF/88, no seu art. 204, expõe:

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência 
social serão realizadas com recursos do orçamento da 
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as nORMAS GERAIS à esfera federal e a 
coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas 
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de 
assistência social; (grifamos)

17 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 19. ed. Atualizada. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 566.
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 Verifica-se assim que a própria Constituição Federal, ao tratar da 
assistência social, estabelece, em seu art. 204, que compete à esfera federal 
a coordenação e as normas gerais sobre as ações governamentais na área da 
assistência social e às esferas estadual e municipal a coordenação e a execução 
dos respectivos programas.

 Desse modo, obedecendo a todo um processo legislativo, comandado 
por representantes de toda sociedade, foram editadas leis ordinárias federais, 
que fixam normas gerais sobre a constituição e o funcionamento das entidades 
assistenciais, e que estabelecem determinados requisitos necessários para que 
uma entidade seja considerada de assistência social e possa como tal funcionar.
Nesse sentido, por exemplo, não basta determinada pessoa construir um galpão, 
denominar de escola ou entidade de assistência social, e começar a atender 
pessoas, e só por essa ação querer pleitear e exigir benefícios de toda ordem, em 
especial, o fiscal. É necessário, portanto, que cumpra determinados requisitos 
expressos em normas que regulam as referidas atividades.

 Editou-se, assim, a Lei federal nº 8.742/93,18 que dispõe:

Art. 9º O funcionamento das entidades e organizações de 
assistência social depende de prévia inscrição no respectivo 
Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso.

§ 1º A regulamentação desta lei definirá os critérios de 

inscrição e funcionamento das entidades com atuação em 
mais de um município no mesmo Estado, ou em mais de um 
Estado ou Distrito Federal.
(...)

§ 3º A inscrição da entidade no Conselho Municipal de 
Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do 
Distrito Federal, é condição essencial para o encaminhamento 
de pedido de registro e de certificado de entidade beneficente 
de assistência social junto ao Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS.
(...)

Art. 18. Compete ao Conselho nacional de Assistência 

Social:
(...) 

18 BRASIL. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br . Acesso em: 11 jul.2009.
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III - observado o disposto em regulamento, estabelecer 

procedimentos para concessão de registro e certificado de 

entidade beneficente de assistência social às instituições 
privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência 
social que prestem serviços relacionados com seus objetivos 
institucionais;

IV - conceder registro e certificado de entidade beneficente 

de assistência social; (destaques não do original)

 Desse modo, uma entidade de assistência social, para que possa 
funcionar, necessita de uma prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência 
Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. 
E ainda, essa inscrição é uma condição essencial para se encaminhar o pedido 
de registro e de certificado de entidade beneficente de assistência social, que é 
concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

 Por sua vez, o Decreto nº 2.536,19 de 1998, disciplina:

Art. 2º - Considera-se entidade beneficente de assistência 

social, para os fins deste Decreto, a pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, que atue no sentido de:

I – (...) 

Art. 3 Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social a entidade beneficente de assistência social 
que demonstre, cumulativamente: (...) (grifos não do original)

 Destarte, para ser uma instituição de assistência social, não basta 
desempenhar as funções e os fins sociais, provendo os mínimos sociais, 
mas sim cumprir todos os requisitos legais formais necessários para que seja 
considerada uma instituição de assistência social, para que seja autorizado o seu 
funcionamento pelo Poder Público.

5.3. A Entidade sem fins lucrativos

 Considerada então instituição de assistência social, para que ela almeje 
a imunidade tributária, é preciso cumprir outros requisitos básicos, entre os quais, 
a ausência de fins lucrativos.

19 BRASIL. Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998. Dispõe sobre a concessão do Certificado de Entidade de Fins Fi-
lantrópicos a que se refere o inciso IV do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
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 Aires Barreto e Paulo Ayres Barreto,20 tratando do tema, ensinam:

É instituição sem fins lucrativos toda entidade que não 
tenha por objetivo distribuir os seus resultados, nem o de fazer 
retornar seu patrimônio às pessoas que a instituíram. Para que 
sejam classificadas como “sem fins lucrativos”, é mister que as 
instituições preencham dois requisitos: a) não distribuam lucros 
(mais correto seria dizer seus superávits); e b) não revertam seu 

patrimônio às pessoas que as criaram. Preenchidos esses 
pressupostos, tem-se instituição sem fins lucrativos. (grifamos)

 Pode-se assim admitir o lucro, pois a ausência de fins lucrativos não 
implica necessariamente prestação gratuita de serviços.21 Porém, não pode haver 
a distribuição ou apropriação dos resultados entre seus sócios, dirigentes ou 
empregados, pois todo e qualquer rendimento da entidade deve ser revertido 
integralmente aos seus objetivos sociais, no fomento da própria atividade que 
desempenha.

5.4. As Finalidades Essenciais da Entidade

 Determina a Constituição Federal de 1988:

Art. 150. (...)

§ 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. (grifamos)

 É importante ressaltar que a imunidade tributária não se estende a 
toda e qualquer instituição de assistência social sem fins lucrativos, mas sim 
somente àquela que, além desse requisito, venha a cumprir outros ditames que 
se encontram no próprio texto constitucional, como por exemplo, a perseguição 
de suas finalidades essenciais, sem as quais não há o porquê de se falar em gozo 
dessa ordem.

 A Constituição Federal, ao limitar o poder de tributar do Estado, exige 
que as beneficiárias da imunidade cumpram determinadas finalidades cuja 
origem é constitucional.22

20 BARRETO, Aires e BARRETO, Paulo Ayres. Imunidades Tributárias: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 
São Paulo: Dialética, 1999, p. 23.
21 CARRAZZA, R. A. Obra citada, p. 743.
22 BRASIL. CF/88. Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. [...] 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos: [...] (grifamos).
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 É cediço que a entidade contemplada na Carta Maior pode desenvolver 
diversas atividades, essenciais ou não. Contudo, somente serão agraciadas 
pela exclusão constitucional aquelas atividades descritas como essenciais, 
direcionadas ao interesse da coletividade.

 Assim, pelo dispositivo constitucional, constante do § 4º, do art. 150, 
pode-se extrair que a imunidade tributária terá o seu alcance ampliado ou 
diminuído dependendo da interpretação atribuída à expressão “relacionados 
com as finalidades essenciais das entidades”. Na doutrina, há várias correntes 
que procuram definir o seu alcance,23 senão vejamos:

 (i) a primeira corrente, com uma interpretação mais restritiva, defende 
que a entidade somente estará imune se o seu patrimônio, renda ou serviços 
estiverem diretamente relacionados com a razão de ser da entidade, isto é, 
vinculados à essência da atividade protegida constitucionalmente da incidência 
de impostos. Para esta linha de entendimento, o que interessa é avaliar em que 
contexto surgiu a renda ou o rendimento e a sua ligação direta com a finalidade 
essencial.24

 (ii) a segunda corrente, com um posicionamento mais flexível, tem 
uma interpretação finalística no sentido de que a definição de a entidade ser 
alcançada ou não pela imunidade tributária está na destinação que é dada à 
renda ou rendimento auferido pela atividade desempenhada e não pela análise 
da origem da riqueza ou rendimento. Este é o entendimento predominante na 
jurisprudência de nossos tribunais, em especial na do STF.25

 (iii) uma terceira corrente, mais moderada, desaprova a interpretação 
restritiva do alcance da expressão ora em estudo, porém coloca limitações ao 
entendimento mais ampliado e flexível. Esta linha de estudo, além de impor limites 
à não-agressão ao princípio da livre concorrência, defende também a aplicação 
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da análise do 
reconhecimento da imunidade, com a ressalva de que “o entendimento mais 
aberto ou flexível não significa exegese ilimitada ou absoluta.”26

24 HABLE, J. Obra citada, pp. 82-85.
24 GRECO, Marco Aurélio. Imunidade Tributária. Coord. Ives Gandra da Silva Martins. Imunidades Tributárias. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 718, entre outros.
25 Há julgados do STF afastando, por inconstitucionalidade, pretensões de entes tributantes que buscam exigir impostos 
sobre o patrimônio, renda e serviços que decorram da exploração de atividades econômicas, não relacionados com a 
finalidade essencial da entidade imune, desde que o respectivo rendimento se reverta às suas finalidades essenciais. 
Nesse sentido, RE nº 218.503-8/SP, DJ de 29/10/1999 – ISS sobre o preço cobrado em estacionamento de veículos; 
RE 243.807/SP, DJ 28/4/2000 - Imposto de Importação e IPI na importação de “bolsas para coleta de sangue” a serem 
utilizadas na prestação de serviços específicos da entidade; RE nº 237.718, DJ de 6/9/2001 - IPTU no caso de aluguel de 
imóvel para terceiros; e ERE 210251, de 26/02/2003 - ICMS na venda de pães realizada por entidade sem fins lucrativos, 
entre outros. E ainda, a “Súmula 724 – Ainda quando 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.” Disponível em: http://www.stf.gov.br. Acesso em: 26 jul. 2009.
26 CASTRO, Aldemário Araújo. In O condicionamento das imunidades tributárias presente na cláusula constitucional 
das “finalidades essenciais”. José Eduardo Sabo (org.). Terceiro setor e tributação 1. Brasília: Fortium Editora, 2006, p. 
24. No mesmo sentido, defende José Eduardo Sabo. Obra citada, p. 708.
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5.5. Os requisitos descritos na lei 

5.5.1. imunidade a IMPOSTOS, desde que atendidos os requisitos da lei

 A vedação constitucional de instituir impostos sobre o patrimônio, renda 
e serviços das instituições de assistência social sem fins lucrativos, disposta no 
art. 150, VI, “c”, está condicionada ao atendimento de requisitos da lei.

 Alega-se que não se pode vir uma lei ordinária ou lei de hierarquia 
inferior, ou ainda um simples ato administrativo, modificar o que a Constituição 
ou Lei Complementar estabeleceram,27 sob pena de flagrante vício de 
inconstitucionalidade.

 Por outro lado, argumenta-se que só seria necessária a elaboração de 
uma lei complementar se a própria Constituição Federal, de forma expressa, 
assim o exigisse. No caso, como ela apenas estabelece “atendidos os requisitos 
da lei”, a expressão estaria a se referir à lei ordinária.

 Embora não se defina a natureza da lei, se ordinária ou complementar, 
por estar-se tratando de imunidade tributária, que é uma limitação constitucional 
ao poder de tributar, nos termos do art. 146, II, da CF/88,28 há se exigir lei 
complementar para estipular os requisitos que tratem efetivamente da matéria.29

 Nesse sentido, tem-se a Lei nº 5.172, de 1966,30 denominada de Código 
Tributário Nacional - CTN, e que foi acolhida pela Carta Magna de 1988,31 como 
lei complementar em sentido material.

 O CTN, assim, ao regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, 
apresenta no seu art. 14, em numerus clausus, os requisitos necessários a serem 
observados, para que seja concedida a imunidade tributária à espécie de tributo 
imposto,32 disposta, especificamente, no art. 150, VI, “c”, da CF/88, nestes termos:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é 
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 
entidades nele referidas:

27 RESENDE, Tomáz de Aquino. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. Disponível 
em: http://www.fundata.org.br/artigos.htm Acesso em: 25 jun. 2009, entre outros.
28 BRASIL. CF/88. “Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;”
29 Há doutrinadores que entendem ser lei de natureza ordinária. Nesse sentido, Oswaldo Othon e Carlos Valder do Nas-
cimento. Imunidade tributária, Caderno de Pesquisas Tributárias – nova série, n. 4. Coord. de Ives Gandra, São Paulo: 
Centro de Extensão Universitária/Revista dos Tribunais, 1998, p. 348 e p. 736, respectivamente.
30 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25/10/1966. CTn. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 jul. 2009.
31 BRASIL. CF/88. ADCT “Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês 
seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela 
Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. [...] § 5º - Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplica-
ção da legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos § 3º e § 4º.” Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 jul. 2007.
32 O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º, descrito no art. 14 do CTN, trata sobre a vedação de se cobrar 
imposto sobre: “c) patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência 
social, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;” (grifamos)
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I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de 
suas rendas, a qualquer título;

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. 
(grifos não do original).

 Há se colocar ainda a edição da Lei Federal nº 9.532, de 1997,33 que 
embora de natureza ordinária, também elenca, no § 2º do seu art. 12, os requisitos 
que a instituição de assistência social deve obrigatoriamente atender para se 
considerar imune, na esfera federal, in verbis:

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da 
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de 
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido 
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter 
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
(...)

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

requisitos: (...) (destacamos)

 A mencionada lei está sendo questionada, quanto à sua 
constitucionalidade, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 
nº 1.802-3/DF,34 sob a alegação, entre outras, de ofender à reserva de lei 
complementar. Até o momento, no julgamento da medida cautelar, o rel. Min. 
Sepúlveda Pertence deferiu parcialmente a cautelar, suspendendo, no que se 
refere ao artigo 12 da mencionada Lei, a vigência apenas da alínea “f” do seu § 
2º, ementando:

1. Conforme precedente no STF (RE 93.770, Muñoz, RTJ 

102/304) e na linha da melhor doutrina, o que a Constituição 

remete à lei ordinária, no tocante à imunidade tributária 

considerada, é a fixação de normas sobre a constituição e o 

funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune; 

não, o que diga respeito aos lindes da imunidade, que, quando 

33 BRASIL. Lei nº 9.532, de 10/12/1997. Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 jul. 2009.
34  BRASIL. STF. ADI 1802-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Data de julgamento 27/08/1998, DJ 13-02-2004. Resultado 
Final: Aguardando Julgamento Final. Disponível em: http://www.stf.jus.br  Acesso em: 21 maio 2009.
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susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à 

lei complementar. 

2. À luz desse critério distintivo, parece ficarem incólumes 
à eiva da inconstitucionalidade formal argüida os arts. 
12 e  §§ 2º (salvo a alínea f) e 3º, assim como o parág. 
único do art. 13, (...) (grifos nossos)

 Desse modo, pode-se, diante deste julgado, concluir que os requisitos 
dispostos no art. 12, da Lei nº 9.532/97, tratam de normas sobre a constituição e o 
funcionamento das entidades imunes, à exceção da alínea “f”, e por estarem com 
validade e eficácia, devem ser cumpridos pelas instituições de assistência social 
para a fruição da imunidade quanto aos impostos federais.

5.5.2. Imunidade a COnTRIBUIçãO para a seguridade social, desde que se 
atendam às exigências estabelecidas em lei

 A vedação constitucional de instituir contribuição para a seguridade 
social das instituições de assistência social, disposta no art. 195, § 7º, está 
condicionada ao atendimento de exigências estabelecidas em lei.

 É importante frisar, de início, que essas exigências legais não podem 
ser remetidas aos requisitos dispostos no artigo 14 do CTN,35 que se refere 
expressamente apenas a não cobrança de impostos, mas sim aos da Lei nº 
8.212, de 1991,36 que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, e está a 
tratar da matéria, nesses termos:

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 
e 2337 desta Lei a entidade beneficente de assistência social 
que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (...) 
(destacamos)

 Esta lei também foi alvo de questionamentos quanto à sua 
constitucionalidade e na ADIn nº 2.028-5 DF38 o STF suspendeu a eficácia do 
inciso III do seu art. 55 e considerou que, no caso do art. 195, § 7º da CF/88, a lei, 
o qual estabelece as exigências, trata-se de lei ordinária.
35Ressaltamos novamente, que o disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º, descrito no art. 14 do CTN, refere-se tão 
somente à vedação de se cobrar imposto sobre: “c) patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos e de instituições 
de educação ou de assistência social, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;” (grifamos), e não 
sobre a contribuição para a seguridade social.
36 UNIÃO. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de 
Custeio, e dá outras providências. Disponível em: wwww.planalto.gov.br. Acesso em: 21 maio 2009.
37 Tratam os referidos artigos: “Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do dispos-
to no art. 23, é de: [...] Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à 
Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas: [...]”
38 BRASIL. STF. ADIn nº 2.028-5 DF. Rel. Min. Moreira Alves. “No caso, o artigo 195, § 7º, da Carta Magna, com relação a 
matéria específica (as exigências a que devem atender as entidades beneficentes de assistência social para gozarem da 
imunidade aí prevista), determina apenas que essas exigências sejam estabelecidas em lei. Portanto, em face da referida 
jurisprudência desta Corte, em lei ordinária.” Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 26 jun. 2009.
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 Desse modo, a referida Lei está vigendo e é ela que rege a matéria sobre 
as exigências legais descritas no art. 195, § 7º, da CF/88, no que se refere à 
“isenção”, diga-se imunidade, de contribuição para a seguridade social.

 Questiona-se então: para ser declarada a imunidade tributária 
da entidade de assistência social, é suficiente apenas o atendimento aos 
requisitos legais dispostos no art. 14 do CTN?

 (i) quanto à imunidade de IMPOSTOS (CF/88, art. 150, VI, “c”), estando 
constituída como instituição de assistência social e autorizado seu funcionamento 
pelo Poder Público, nos termos da Lei nº 8.742/93, e seu regulamento, para ser 
declarada a imunidade tributária da entidade de assistência social, é suficiente 
apenas o atendimento aos requisitos legais dispostos no art. 14 do CTN. Frisar-se 
que, na esfera federal, exigem-se ainda os requisitos legais dispostos no art. 12 
da Lei nº 9.632/97.

 (ii) no que se refere à “isenção”, em verdade imunidade, de 
CONTRIBUINÇÃO para a seguridade social (CF/88, art. 195, §7º), as exigências 
legais a serem atendidas não são as estabelecidas no art. 14 do CTN, mas sim as 
dispostas no art. 55 da Lei nº 8.212, de 2001.

6. A REMUnERAçãO DOS DIRIGEnTES

6.1. O certificado de entidade beneficente de assistência social

 A entidade interessada em usufruir o beneplácito da imunidade tributária 
deve de início, conforme já afirmado anteriormente, preencher os requisitos 
formais necessários à sua constituição e funcionamento, para que possa ser 
considerada entidade de assistência social junto aos órgãos governamentais.39

 Indaga-se então: a concessão da declaração de filantropia, do título 
de utilidade pública ou do certificado de entidade beneficente de assistência 
social é uma exigência para a constituição e o funcionamento da entidade 
assistencial?

 A Lei orgânica da assistência social, Lei nº 8.742, de 1993, discrimina 
quais os requisitos e critérios legais a serem atendidos para funcionamento das 
entidades e organizações de assistência social, nesses termos:

Art. 7º As ações de assistência social, no âmbito das entidades 
e organizações de assistência social, observarão as nORMAS 

expedidas pelo Conselho nacional de Assistência Social 

(CnAS), de que trata o art. 17 desta lei.
39 Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e Conselho Nacional 
de Assistência Social.
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Art. 9º O FUnCIOnAMEnTO das entidades e organizações de 
assistência social depende de prévia inscrição no respectivo 
Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso.

§ 1º A REGULAMEnTAçãO desta lei definirá os CRITÉRIOS 

de inscrição e FUnCIOnAMEnTO das entidades com atuação 
em mais de um município no mesmo Estado, ou em mais de um 
Estado ou Distrito Federal.
(...)

§ 3o A inscrição da entidade no Conselho Municipal de 
Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do 
Distrito Federal, é condição essencial para o encaminhamento 
de pedido de registro e de certificado de entidade beneficente 
de assistência social junto ao Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS.
(...) 

Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:
(...)

III - observado o disposto em REGULAMEnTO, estabelecer 

procedimentos para concessão de registro e certificado de 

entidade beneficente de assistência social às instituições 
privadas prestadoras de serviços e assessoramento de 
assistência social que prestem serviços relacionados com seus 
objetivos institucionais;

IV - conceder registro e certificado de entidade beneficente de 
assistência social. (destacamos)

 O Decreto nº 2.536, de 1998, que regulamenta a mencionada lei orgânica 
da assistência social e que dispõe sobre a concessão do Certificado de Entidade 
de Fins Filantrópicos a que se refere o inciso IV do art. 18 da Lei nº 8.742, de 
1993, nos termos do § 1º do art. 9º, acima citado, disciplina que:

Art. 3º Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social a entidade beneficente de assistência social que 
demonstre, cumulativamente: (...) 

VIII - não perceberem seus diretores, conselheiros, sócios, 
instituidores, benfeitores ou equivalente remuneração, vantagens 
ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou 
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título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes 
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
(...) 

Art. 7º - Compete ao CNAS julgar a qualidade de entidade 

beneficente de assistência social, observando as disposições 
deste Decreto e de legislação específica, bem como cancelar, a 
qualquer tempo, o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, 
se verificado o descumprimento das condições e dos requisitos 
estabelecidos nos arts. 2º e 3º. (destaques não do original) 

 Por esses excertos legais, verifica-se que os requisitos dispostos nos 
arts. 9º e 18 da Lei Orgânica da Assistência Social se referem à constituição 
e ao funcionamento das entidades, e que devem ser atendidos para serem 
consideradas instituições de assistência social.

 Nesse sentido, nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal,40 já 
decidiu, sendo pacífica a jurisprudência na direção de que a Constituição remete 
à lei ordinária as normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade 
assistencial imune e que o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos é mero 
reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das condições de 
constituição e funcionamento da mesma, nesses dizeres:
[...]

I. Imunidade tributária: entidade filantrópica: CF, arts. 146, II e 
195, § 7º: delimitação dos âmbitos da matéria reservada, no 
ponto, à intermediação da lei complementar e da lei ordinária 
(ADI-MC 1802, 27.8.1998, Pertence, DJ 13.2.2004;RE 93.770, 
17.3.81, Soares Muñoz, RTJ 102/304). A Constituição reduz a 
reserva de lei complementar da regra constitucional ao que 
diga respeito “aos lindes da imunidade”, à demarcação do 
objeto material da vedação constitucional de tributar; mas 

remete à lei ordinária “as normas sobre a constituição e 

o funcionamento da entidade educacional ou assistencial 

imune”. 

II. Imunidade tributária: entidade declarada de fins filantrópicos e 
de utilidade pública: Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: 
exigência de renovação periódica (L. 8.212, de 1991, art. 55). 
Sendo o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mero 

reconhecimento, pelo Poder Público, do preenchimento das 

condições de constituição e funcionamento, que devem ser 
atendidas para que a entidade receba o benefício constitucional, 

40  BRASIL. STF. AgR no RE 428.815/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgado em 7.6.2005, DJ 
24.06.2005. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 26 jun. 2009.
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não ofende os arts. 146, II, e 195, § 7º, da Constituição Federal a 
exigência de emissão e renovação periódica prevista no art. 55, 
II, da Lei 8.212/91. (grifamos) 

 
 Nesse diapasão, somente será concedido o Certificado às Entidades ou 
Organizações de Assistência Social (ex vi dos artigos 9º e 18, IV, da Lei 8.742/93 c/c 
o artigo 3º, do Decreto 2536/98), sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos 
legais dispostos na legislação regente, dentre os quais, a demonstração da não 
percepção, por seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou 
equivalente, de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, 
por qualquer forma ou título.

 Há de se colocar que não existe disciplina legal das ONGs que proíba a 
remuneração de seus dirigentes, ou seja, a lei não impede que eles possam ser 
remunerados por suas atividades no exercício do cargo de dirigente. Leciona, 
nesse sentido, Tomáz de Aquino Resende, Promotor de Justiça em Minas 
Gerais:41 

Não existe proibição de se remunerar dirigentes de associações, 
fundações ou sociedades sem fins lucrativos.
(...)

Ninguém será processado, a entidade não será fechada 
ou desvirtuada se pagar a seus dirigentes. Pelo contrário, 
acreditamos até que deva remunerar, e bem, profissionais 
competentes para que melhor possa desempenhar suas 
funções.

 Assim, embora doutrinadores defendam que o dirigente, no exercício 
de cargo na entidade mantida, deva receber algum tipo de remuneração, em 
obediência aos princípios da isonomia e da igualdade (CF/88, art. 5º, inciso XII), 
o legislador ordinário vedou expressamente a possibilidade de remuneração ou 
equivalentes para os cargos administrativos da entidade, por meio de normas 
que tratam sobre a constituição e funcionamento da entidade beneficente de 
assistência social, implicando o seu descumprimento na não concessão de 
certificados e de benefícios fiscais.

                Ressalta-se que as exigências legais, entre elas, da não remuneração dos 
dirigentes, surgem e estão inseridas em norma de cunho constitutivo, necessárias 
ao preenchimento das condições para a existência e o funcionamento da entidade 
assistencial.

41 RESENDE, T. A. Obra citada.
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 O Poder Público, tanto na esfera federal quanto estadual, distrital42 
e municipal, vem exigindo das entidades do Terceiro Setor a apresentação 
do Certificado de Entidades de fins Filantrópicos, mediante a concessão de 
Registros, Títulos e Certificados, entre os quais: Título de Utilidade Pública 
Federal, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e 
Certificado de Organização da Sociedade Civil e Interesse Público – OSCIP, para 
comprovar que é uma entidade de assistência social.

 Desse modo, a comprovação de que a entidade é filantrópica, depende 
de demonstração periódica de atendimento às condições previstas em lei 
ordinária, que se dá por meio da concessão de Certificado de Entidade de Fins 
Filantrópicos.43

6.2. A imunidade tributária e a remuneração dos dirigentes

 À primeira vista, pode-se defender que para ser considerada entidade 
beneficente de assistência social, basta tão somente a prévia inscrição para o 
seu funcionamento (Lei nº 8.742/93, art. 9º), e sua atuação num dos objetivos 
constitucionais (CF/88, art. 204), dispostos também no art. 2º do Decreto nº 
2.536/93. E dessa forma, para a declaração da imunidade tributária de impostos 
(CF/88, art. 150, VI, “c”) bastaria o atendimento aos requisitos legais, dispostos 
no art. 14 do CTN, sem a necessidade de outros atos administrativos, a exemplo 
do Certificado de entidade beneficente de Assistência Social.

 Nesse sentido, Tomáz de Aquino Resende44 defende que os “requisitos 
da lei” exigidos são tão-somente os estabelecidos no art. 14 do CTN, e assim:

As imunidades tributárias, para serem reconhecidas, então, 
não necessitam de outros atos por parte do Estado, tais como 
declaração de utilidade pública ou certificado de entidade 
beneficente ou filantrópica, bastando a comprovação do 
preenchimento dos requisitos acima mencionados.

 Indaga-se: a instituição de assistência social pode usufruir o direito 
às imunidades tributárias sem ter o certificado de entidade beneficente de 
assistência social?

 A Lei federal nº 9.532, de 1997, disciplina:

Art. 12. (...) 

42 No Distrito Federal, nas decisões administrativas entende-se: “Para se fazer jus à imunidade tributária autorizada é 
imprescindível que a Instituição seja de Assistência Social, comprovada por meio do Certificado de Entidade de Fins 
Filantrópicos, sem o qual não há se falar em beneplácito dessa ordem.”
43 Nesse sentido, STF, RE 428815/AM. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. Julgado: 18/08/2004. DJ 14/09/2004. Disponível 
em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 26 jun. 2009.
44 RESENDE, T. A. Obra citada.
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(...)

§ 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; (grifamos).

 E ainda, no mesmo sentido, dispõe a Lei nº 8.212, de 1991:

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 
e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que 
atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)

IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, 
instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam 
vantagens ou benefícios a qualquer título; (grifos não do 
original)

 Parte da doutrina entende que o requisito da não-remuneração dos 
dirigentes para a fruição de imunidade tributária das entidades assistenciais foi 
uma inovação imposta pelo legislador ordinário, devendo ser rechaçada pelo 
Judiciário por estar eivada de inconstitucionalidade formal (pela falta de lei 
complementar competente) e material (por requisitos não contemplados pela 
Constituição). 

 Tomáz de Aquino Resende45 chama de hipocrisia coletiva aceitar que o dirigente 
seja remunerado ao ser contratado pela mantida e não permitir sua remuneração na 
mantenedora, fato que incentiva o surgimento de formas irregulares e até ilícitas de 
remunerações. Defende então:
[...]

Claro está, portanto, que se houver remuneração de dirigente 
de entidade sem fim lucrativo, ela poderá, eventualmente, não 
ter declarada a filantropia, ou não receber o título de utilidade 
pública federal. Entretanto, não resta a menor dúvida de que 
tais diplomas jamais foram ou podem ser considerados a 
afetar a imunidade de tributos estabelecida nos arts. 150 e 
195 da Constituição Federal.

 Com a devida vênia, não podemos concordar com essas assertivas, 
porquanto a análise de vício de inconstitucionalidade deve partir da natureza 
jurídica das referidas normas infraconstitucionais.
45 RESENDE, T A. Obra citada.
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 Conforme já afirmado alhures, ambas as leis, tanto a Lei nº 9.532/97, quanto 
a Lei nº 8.212/91, estão sendo questionadas, quanto à sua constitucionalidade, 
por meio da ADIn nº 1.802-3/DF e ADIn nº 2.028-5 DF, respectivamente, e no 
julgamento das medidas cautelares. Concluiu-se que os requisitos e exigências 
legais referem-se a normas sobre a constituição e o funcionamento das entidades 
imunes e que podem ser por meio de lei ordinária.

 Como bem exposto no voto do min. Rel. Sepúlveda Pertence, no 
julgamento da ADIn nº 1.802-3/DF, contra a Lei nº 9.532/93, “o que a Constituição 
remete à lei ordinária, no tocante à imunidade tributária considerada, é a fixação 
de normas sobre a constituição e o funcionamento da entidade educacional ou 
assistencial imune.”

           Assim, a exigência de não remuneração dos seus dirigentes, em que 
os cargos somente poderão ser exercidos de forma gratuita e voluntária, sob 
pena de não concorrer a certos certificados, está contida em normas de cunho 
constitutivo. Num segundo momento, esse requisito estende-se à legislação 
tributária, porquanto o direito à imunidade tributária somente será concedido à 
instituição de assistência social, que comprove assim ser e funcionar, segundo 
requisitos dispostos em lei ordinária, conforme já decidiu o STF:46

[...] 
2. A previsão constitucional, em questão, trata, na verdade, 
de imunidade, pois toda restrição ou limitação ao poder de 
tributar prevista na Constituição Federal traduz imunidade e não 
isenção. 

3. As condições que definem instituição filantrópica estão 
previstas no art. 14 do Código Tributário Nacional e a interpretação 
harmônica dos artigos 146-II, 150-VI, 195-§7° permite concluir 
que os requisitos para constituição e funcionamento das 

entidades imunes é efetivamente matéria de lei ordinária. 
(grifamos)

 Pode-se argumentar, ainda, que a remuneração de dirigentes é uma forma 
de distribuição de renda, a qualquer título, e assim essa vedação estaria contida 
no requisito disposto do art. 14, I, do CTN: “não distribuírem qualquer parcela de 
seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”. Contudo, diversos estudos 
demonstram que remunerar dirigente é muito diferente de distribuir rendas ou 
lucros, e assim deixamos de levar em consideração o referido argumento.

46 STF, RE 428815/AM. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. Julgado: 18/08/2004. DJ 14/09/2004. Disponível em: http://
www.stf.jus.br. Acesso em: 26 jun. 2009.
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 Destarte, considerando que:

 (1) a imunidade tributária é direcionada à instituição de assistência social 
(CF/88, art. 150, VI, “c”);

 (2) a constituição de instituição de assistência social e seu funcionamento 
autorizado pelo Poder Público exige, entre outros, a prévia inscrição no Conselho 
de Assistência Social (Lei nº 8.742/93, art. 9º), e que é condição essencial para 
se conceder o certificado de entidade beneficente de assistência (Lei nº 8.742/93, 
art. 9º, § 3º);

 (3) o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos é condição para a 
constituição e o funcionamento da entidade de assistência social (jurisprudência 
firmada no STF);

 (4) o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, a que se refere o 
inciso IV do art. 18 da Lei nº 8.742/93, comprova que a entidade é filantrópica, e sua 
concessão depende de a entidade demonstrar que seus diretores não percebem 
remuneração, por qualquer forma ou título (Decreto nº 2.536/98, art. 3º, VIII); e

 (5) somente será concedida a inscrição prévia à Entidade de Assistência 
Social se for comprovado não haver remuneração de seus dirigentes.47

 Conclui-se que o requisito “não remunerar, por qualquer forma, seus 
dirigentes pelos serviços prestados” está diretamente relacionado à constituição 
e ao funcionamento da instituição de assistência social e indiretamente à 
concessão do benefício da imunidade tributária.

 Desse modo, se vício houver nas normas legais infraconstitucionais, está 
ele no grau de exigência imputado pelo Poder Público quanto à constituição e 
funcionamento das instituições de assistência social, o que, de certa forma, poderá 
inviabilizar o enquadramento de uma entidade no conceito de assistência social.

 A discussão assim está no âmbito do Poder Legislativo,48 formado por 
representantes de toda a sociedade, o que instiga uma análise centrada às reais 
condições das entidades para o pleno desenvolvimento dos objetivos sociais, 
que suprem serviços, em parte, de munus do Estado, sob pena de inviabilizar o 
seu funcionamento.
47 A legislação do Município de Blumenau/SC dispõe: “(...) Art. 2 - Somente será concedido Inscrição as Entidade ou 
Organização de Assistência Social privada, sem fins lucrativos, (...) III – não percebam seus diretores, conselheiros, 
sócios, instituidores, benfeitores ou qualquer membro da administração, remuneração, vantagem ou benefícios, direta 
ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão de suas competências, funções ou atividades que lhes sejam 
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (grifamos) Resolução nº 018/03. Fixa normas para obtenção da inscrição 
das entidades e organizações de assistência social no município de Blumenau. Disponível em: www.blumenau.sc.gov.br/
novo/site/imagens/conteudo. Acesso em: 25 jul. 2009.
48 Importante lembrar que o projeto das OSCS (Projeto Lei nº 4690/98) prevê a possibilidade de remuneração dos dirigen-
tes pelo exercício do cargo na entidade. No entanto, o projeto ainda não foi votado.
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 Nos termos da legislação regente, sem o Certificado de entidade beneficente 
de assistência social não é possível a concessão, por meio de ato declaratório, do 
beneplácito de imunidade tributária, a qualquer interessada assistencial, porquanto o 
Certificado é um requisito essencial à sua constituição e funcionamento.

7. AS ORGAnIZAçÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE InTERESSE PÚBLICO - 
OSCIP

7.1. Introdução

 As legislações que regulamentam as ONGs não proíbem a remuneração 
de seus dirigentes, ou seja, não há impedimento à possibilidade de eles serem 
remunerados por suas atividades no exercício do cargo de dirigente.

 Contudo, não obstante essa permissão, o legislador ordinário vedou 
expressamente, por meio de normas que tratam sobre a constituição e o 
funcionamento das entidades assistenciais, qualquer forma de recebimento de 
remuneração ou equivalentes para os seus cargos de direção.

          Assim, tanto a legislação quanto a interpretação dada pelos órgãos 
tributários determinam que os cargos da entidade de assistência social somente 
poderão ser exercidos de forma gratuita e voluntária, sem qualquer remuneração, 
sob pena de não concorrer a certo certificados e perder o direito ao gozo de 
benefícios fiscais, como a imunidade tributária. 

 No intuito de resolver esse impasse, foi editada a Medida Provisória n.º 
66, de 2002, e depois convertida na Lei 10.637, de 2002, por intermédio da qual 
determinadas entidades tiveram reconhecida a possibilidade de remuneração de 
seus dirigentes sem prejuízo a certos incentivos fiscais.

7.2. O Certificado de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

 Em 23 de março de 1999, foi publicada a Lei nº 9.790, de 1999,49 em que 
se prevê a possibilidade de uma entidade sem fins lucrativos, constituída sob a 
forma de associação ou fundação, obter um certificado de OSCIP - Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público.

 Inicialmente há de se observar que nenhuma entidade surge ou é criada 
como OSCIP, mas sim, após já ter sua existência, ela é apenas qualificada como 
tal, desde que preenchidos determinados requisitos legais.

 Assim, o Certificado de OSCIP qualifica as entidades sem fins lucrativos 
49 BRASIL. Lei 9.790, de 23 de março de 1999. Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 28 jun. 2009.
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que atuem, por meio da celebração do chamado termo de parceria com o Poder 
Público, em áreas de relevância social que estão definidas no art. 3º da Lei nº 
9.790/99, nesses termos:

Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em 
qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, 
no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente 
será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das 
seguintes finalidades:

I - promoção da assistência social; (...)  (grifos ão do original)

 A referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3.100/99,50 que 
disciplina:

Art. 6º Para fins do art. 3o da Lei no 9.790, de 1999, entende-se:

I - como Assistência Social, o desenvolvimento das atividades 
previstas no art. 3o da Lei Orgânica da Assistência Social; 
(destacamos)

 Contudo, quanto ao quesito remuneração dos dirigentes, com a 
publicação da referida lei nº 9.790/99, nada havia sido alterado, até que uma 
nova lei, a nº 10.637/2002, entrou em vigência, tratando da matéria.

 Assim, com a edição da MP n.º 66, de 2002, convertida na Lei 10.637, de 
2002, as entidades qualificadas como OSCIP tiveram reconhecida a possibilidade 
de remunerar os seus dirigentes, pela contrapartida de serviços prestados, sem 
prejuízo (i) da imunidade tributária do Imposto de Renda - IR e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL; e (ii) do incentivo fiscal às doações a elas dirigidas, 
nesses dizeres:

Art. 34. A condição e a vedação estabelecidas, respectivamente, 
no art. 13, § 2o, III, b, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, 51 e no art. 12, § 2o, a, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro 

50 BRASIL. Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999. Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe 
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br. Acesso em: 28 jun. 2009.
51 BRASIL Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995.  Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem 
como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências: 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: 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 
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de 1997,52 não alcançam a hipótese de remuneração de 

dirigente, em decorrência de vínculo empregatício, pelas 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), 
qualificadas segundo as normas estabelecidas na Lei no 9.790, 
de 23 de março de 1999, e pelas Organizações Sociais (OS), 
qualificadas consoante os dispositivos da Lei no 9.637, de 15 
de maio de 1998. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente 

à remuneração não superior, em seu valor bruto, ao limite 
estabelecido para a remuneração de servidores do Poder 
Executivo Federal. (grifamos)

 Contudo, por esse dispositivo legal, nota-se que para que a entidade, 
qualificada como OSCIP, seja beneficiada pelos incentivos fiscais, necessário se 
faz que a remuneração dos dirigentes:

 (a) decorra de vínculo empregatício, ou seja, os dirigentes sejam 
empregados da entidade e não apenas prestadores de serviço; e
 
 (b) não exceda o seu valor aos limites estabelecidos para a remuneração 
dos servidores do Poder Executivo Federal.

 Desse modo, a partir da Lei 10.637, de 2002, as OSCIP que optarem por 
remunerar seus dirigentes poderão ter isenção do Imposto de Renda, nos termos 
da Lei nº 9.532/97, e de receber doações dedutíveis das empresas doadoras, 
segundo rege a Lei 9.249/95, desde que atendidos os requisitos do art. 34 e seu 
parágrafo único, da Lei nº 10.637/2002.53

CONCLUSÃO

 A imunidade tributária, como fenômeno de natureza constitucional, 
exclui o poder de tributar do Estado, sobre determinados bens e pessoas. Porém, 
essa desoneração tributária não é concedida de forma gratuita e aleatória, mas 
sim, tem um alcance bastante amplo no interesse de toda a sociedade.

esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identifica-
ção da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
52 BRASIL Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995. “Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Con-
stituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais hou-
ver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, 
sem fins lucrativos. (Vide artigos 1º e 2º da Mpv 2.189-49, de 2001)    (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) § 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; (Vide Lei nº 10.637, de 2002)”
53 Caber ressaltar ainda que, nos termos da Resolução 144 de 11/08/2005, que instrui os Conselhos Municipais e Estaduais 
de Assistência Social quanto à inscrição de entidades, dispõe: “Art. 2o. – as entidades qualificadas como OSCIP, mesmo 
que inscritas no Conselho Municipal, Estadual ou do DF, não poderão se registrar ou se certificar perante o CnAS. 
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 Independente do termo utilizado no texto constitucional, sempre que 
a própria Constituição estiver exonerando ou impedindo a imposição tributária, 
está-se a tratar de imunidade, uma vez que a incidência tributária é excluída 
diretamente pelo texto constitucional.

 A imunidade tributária das instituições de assistência social, por ser 
uma norma de eficácia contida e aplicabilidade condicionada ao atendimento 
de requisitos infraconstitucionais, tem seu reconhecimento sujeito a uma efetiva 
comprovação do cumprimento de diversos requisitos definidos em lei.

 Os dispositivos constitucionais previstos no art. 150, VI, “c” e no art. 
195, § 7º, tratam de imunidades tributárias, porém distintas, embora alcancem 
as mesmas entidades de assistência social, pois diferentes são as espécies 
alcançadas de tributos, e os requisitos a serem atendidos.

 O primeiro requisito básico a ser cumprido e exigido para que o 
beneplácito constitucional da imunidade tributária possa ser alcançado é: ser 
uma instituição de assistência social. 

 A Constituição Federal, ao tratar da assistência social, estabelece, em 
seu art. 204, que compete à esfera federal a coordenação e as normas gerais 
sobre as ações governamentais na área da assistência social e a coordenação e 
a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal.

 Assim, por meio de leis ordinárias federais, a exemplo da Lei orgânica 
da assistência social, Lei nº 8.742/93, foram fixadas normas gerais sobre a 
constituição e o funcionamento das entidades assistenciais, estabelecendo 
determinados requisitos necessários para que uma entidade seja considerada de 
assistência social e possa como tal funcionar.

 Desse modo, nos termos da legislação regente, para que uma entidade 
de assistência social possa funcionar, necessário se faz sua prévia inscrição no 
Conselho de Assistência Social, que é, por sua vez, uma condição essencial para 
encaminhar o seu pedido de registro e de certificado no Conselho Nacional de 
Assistência Social.

 Nesse sentido, para ser uma instituição de assistência social, não basta 
tão somente desempenhar as funções e os fins sociais, provendo os mínimos 
sociais, mas sim atender a todos os requisitos legais formais necessários para 
que seja considerada uma instituição de assistência social, e assim o seu 
funcionamento seja autorizado pelo Poder Público.

 É importante ressaltar que o CTN, ao regular as limitações constitucionais 
ao poder de tributar, apresenta no seu art. 14, em numerus clausus, os requisitos 
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necessários a serem observados, para que seja concedida a imunidade tributária 
apenas à espécie de tributo imposto, disposta, especificamente, no art. 150, VI, “c”, 
da CF/88. 

 Por sua vez, a vedação constitucional de instituir contribuição para a 
seguridade social das instituições de assistência social, disposta no art. 195, § 7º, 
também está condicionada ao atendimento de exigências estabelecidas em lei. 
Porém, essas exigências legais não podem ser remetidas aos requisitos dispostos 
no artigo 14 do CTN, que se refere apenas a não cobrança de impostos, mas sim 
aos da Lei nº 8.212, de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, dispondo os requisitos a serem observados.

 Assim, (i) quanto à imunidade de impostos (CF/88, art. 150, VI, “c”), após 
constituída como instituição de assistência social e autorizado seu funcionamento 
pelo Poder Público, torna-se necessário ainda o cumprimento do art. 14 do 
CTN, e, na esfera federal, dos requisitos legais dispostos no art. 12 da Lei nº 
9.632/97, que foram considerados pelo STF como normas sobre a constituição 
e o funcionamento das entidades imunes; (ii) no que se refere à “isenção”, em 
verdade imunidade, de contribuição para a seguridade social (CF/88, art. 195, 
§7º) as exigências legais a serem atendidas não são remetidas ao art. 14 do CTN, 
mas ao art. 55 da Lei nº 8.212, de 1991.

 Há de se colocar que não existe disciplina legal das ONGs que proiba a 
remuneração de seus dirigentes, ou seja, a lei não impede que eles possam ser 
remunerados por suas atividades no exercício do cargo de dirigente. Contudo, 
o legislador ordinário vedou expressamente o recebimento de remuneração ou 
equivalentes para os cargos administrativos da entidade, por meio de normas que 
tratam sobre a sua constituição e funcionamento, sob pena de não concorrer a 
certos certificados e perder o direito de gozo a determinados benefícios fiscais.

 Os requisitos dispostos nos arts. 9º e 18 da Lei Orgânica da Assistência 
Social (Lei 8.742/93), assim como no art. 12, da Lei nº 9.532/97, e no art. 55 da 
Lei 8.212/91, referem-se a normas sobre a constituição e o funcionamento das 
entidades imunes, e que devem ser atendidos para a existência e funcionamento 
das instituições de assistência social.

 Destarte, o requisito “não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes 
pelos serviços prestados” está diretamente relacionado à constituição e ao 
funcionamento da instituição de assistência social e indiretamente ao gozo da 
imunidade tributária.

 Sem o certificado de entidade beneficente de assistência social não 
pode a instituição interessada usufruir o direito às imunidades tributárias, pois é 
um requisito essencial à sua constituição e funcionamento.
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 No que se refere às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 
nenhuma entidade surge ou é criada como OSCIP, mas sim, após já ter existência, 
é ela apenas qualificada como tal, desde que preenchidos os requisitos legais.

 Pela Lei nº 10.637, de 2002, as entidades qualificadas como OSCIP 
tiveram reconhecida a possibilidade de remunerar os seus dirigentes, sem 
prejuízo pelos incentivos fiscais, desde que a remuneração dos dirigentes: (a) 
decorra de vínculo empregatício, ou seja, que os dirigentes sejam empregados 
da entidade e não apenas prestadores de serviço; e (b) não exceda, em seu valor, 
aos limites estabelecidos para remuneração dos servidores do Poder Executivo 
Federal.
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InTRODUçãO.

 Durante um encontro realizado pelo grupo de estudos do Terceiro Setor, 
liderado pelo Professor Doutor Sabo, na Sede da CERES, a qual por intermédio 
do seu Ilustríssimo Diretor Superintendente, o também Professor Doutor Manoel 
Moacir, recebeu os pesquisadores com tratamento distinguido, fez nascer 
uma dúvida pessoal quanto à pertinência no tratamento tributário conferido às 
entidades fechadas de previdência privada, instigado pela paixão e transparência 
com que os seus representantes apresentaram o assunto, mormente adensada 
pelas imersões jurídico-sociológicas que mentalmente enveredo, em especial, 
ao analisar o substrato sócio-econômico sobre o qual a tributação e suas regras 
jurídicas atuam. 

 Assim é que num ato de quase-atentado contra a elegância requerida àqueles 
que se encontram na condição de visitante, não fosse o seu caráter acadêmico, atrevi 
a elaborar uma pergunta comparativa sobre a nobreza da tributação no Estado de 
Direito, no caso concreto brasileiro, com caracteres ou pretensões sociais, diante 
da expectativa de se afastar exação fiscal e os efeitos dela decorrentes no caso das 
entidades fechadas de previdência complementar. O inusitado da indagação, para 
além da análise constitucional, gerou um convite para desenvolvimento do assunto.

 Deparamo-nos com temas extremamente atuais, terceiro setor e 
previdência privada, concorrentes no sentido positivo da ação para a formação do 
novo cenário nacional ora globalizado. Falar sobre esses temas pode implicar estudo 
das previdências privadas no ambiente nacional mediante dois prismas: o monista e 
dualista. 

 Assim, pela perspectiva monista, os mesmos enfrentamentos 
internacionais deveriam ver refletir internamente as soluções aplicadas no 
exterior, diante da leitura feita pelos países em que os fundos de previdência 
privada constituem institutos tradicionais1; entretanto a concentração do presente 
trabalho tomará a visão dualista para deter-se nas regras internas (aqui não se 
faz referência ao direito positivado, contudo, sem olvidar-lhe), os standards 
nacionais, que requerem tratamento adequado ao contexto doméstico para o 
qual se deve respeito a sua velocidade e ao seu estágio de maturidade social e 
político no que pertine ao instituto da previdência privada e suas repercussões 
sociais, especialmente colocada frente ao tema da legitimidade tributária. 

 Por intermédio da teoria e da metódica estruturantes do direito de 
Friedrich Muller, o qual concebe a norma mediante seu programa normativo e 
seu âmbito normativo, ao final desta breve pesquisa se oferecerá opinião sobre 
1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 202.700-DF. Voto do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence. 
Segundo o Ministro “...no direito comparado, nenhum sistema de previdência complementar fechada prescinde de trata-
mento tributário favorecido”.  
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a legitimidade de exação tributária que tenha por base o patrimônio, a renda 
e os serviços das entidades fechadas de previdência complementar mormente 
confrontada com uma realidade fiscal nacional composta por aspectos de 
um sistema tributário regressivo, no qual aqueles que menos obtém renda ou 
patrimônio, em termos proporcionais, são os que mais pagam tributos2.   

1 – O ÂMBITO nORMATIVO DO DIREITO TRIBUTÁRIO VISTO DE UMA 
PRUMADA JUS-SOCIOLÓGICA  

 Fixa-se de início uma das premissas do presente estudo, que destoa 
um pouco da corrente majoritária a qual define a atuação da sociedade civil, 
organizada sob a égide do Terceiro Setor, como em cooperação com o setor 
público ou ocupando espaços que deveriam, numa assertiva categórica, ser 
desenvolvidos pelo Estado. Acontece que, como tratado no artigo que compôs o 
volume que antecedeu ao presente3, perquire-se se o Estado Brasileiro, em sua 
análise evolutiva, sequer alguma vez teve firmes intenções ou reais possibilidades 
de ser um estado de bem-estar social em sua acepção européia continental, 
de forma que as entidades fechadas de previdência privada podem sim estar 
a ocupar um nicho devoluto, que não pertence ao Estado e sequer à iniciativa 
privada, em sua acepção mercadológica da busca ao lucro. 

 A opção por fundos de pensão privados configura a concreção 
do interesse de uma parcela da população (ainda que enquanto interesse, 
seguramente a complementação da previdência social pela previdência privada, 
no caso sob comento a fechada, poderia ser um desejo quase universal), ao 
menos daqueles que auferem rendimentos acima do teto da previdência oficial. 

 Registre-se que o nosso Estado possui características e limitações das 
mais diversas ordens, e a previdência social oficial foi modelada a partir destas 
possibilidades. O Brasil possui aproximadamente 200 milhões de habitantes, dos 
quais 52,4% auferem renda familiar de um salário mínimo por pessoa4. A próxima 
faixa, até dois salários mínimos por pessoa engloba outros 23,3% da população. 
Dito de forma resumida 75,7% da população brasileira vive na faixa de até dois 
salários mínimos por pessoa. 

 Outros dados, obtidos no endereço eletrônico do IPEA, demonstram 
que a distribuição (na verdade concentração) da renda no país tem, nos seus 
pólos extremos, os 10% da população (em torno de 20 milhões de brasileiros) 
que detém 0,89% da renda nacional e que o 1% (em torno de dois milhões de 
nacionais), não há equívoco numérico, o 1% melhor remunerado aufere 12,3% da 
renda nacional. 
2 IPEA. – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
Brasil. Disponível em «www.ipea.gov.br».
3 MACIEL, Miguel Angelo.Terceiro Setor, Estado neoliberal e a solidariedade fiscal. In. Terceiro Setor e Tribnutação II. Org. 
José Eduardo Sabo Paes. Brasília: Fortium, 2008, p. 205-216.
4 Pnad 2006/IBGE.
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 Ampliando o cenário observamos que 1% da população obtém uma 
renda similar a de 50% da população. Em palavras simples, dois milhões de 
habitantes concentram semelhante renda à distribuída para cem milhões de 
cidadãos, razão de 1 para 100. 

 Tudo se agrava quando se compara a concentração da riqueza em 
que os 10% mais ricos da população detém 75% da riqueza do país5. Tanto o 
comparativo obtido pelo método do 10/10 (dez por cento mais ricos/dez por cento 
mais pobres) ou o índice resultante da aplicação do Coeficiente de Gini pela 
ONU6, que classificam os países segundo o grau de concentração de riqueza, 
colocam o Brasil na 115º colocação ao lado de países como Haiti, Bolívia, El 
Salvador, Panamá. 

 Este esforço demonstrativo é destinado a atrair à discussão aspectos 
sociológicos da tributação brasileira, pois a mesma será levada à cabo no 
ambiente recém descrito. O cenário de riqueza e de renda concentrados não 
acontece alienígena à cultura nacional, de igual modo, o sistema tributário 
nacional, fruto desse mesmo caldo cultural, cuja característica marcante 
reside em sua regressividade, tema amplamente abordado pelos veículos de 
comunicação, pois aqueles cidadãos que menos recebem são também aqueles 
que, quantitativamente (em termos percentuais) mais pagam tributos. É um 
paradoxo observar a lógica mundial da tributação, a qual indica em sentido 
oposto, o da progressividade dos sistemas tributários, nos quais os que mais 
ganham mais contribuem para o Estado. 

 Os números disponíveis para a visualização da regressividade sistêmica 
não são mais animadores do que os demais analisados, pois, segundo informações 
disponíveis no sítio da Receita Federal do Brasil, os níveis de tributação sobre o 
consumo e os serviços montam aproximadamente 47% da arrecadação fiscal 
nacional7; aqueles que menos percebem renda a expendem essencialmente em 
bens e serviços, pois não há significante nível de poupança ou investimentos 
mobiliários ou imobiliários nessa faixa salarial. 

 Dessa forma, consoante indicado pelo IBGE8, as famílias brasileiras que 
ganham até dois salários mínimos por membro pagam 48,9% de tributos (ainda 
que indiretos), enquanto aquelas famílias que recebem mais de trinta salários 
mínimos por membro pagam 26,3% de tributos. O quadro é ainda mais grave, 
pois o período analisado apresenta um incremento crescente na majoração da 
tributação incidente sobre as famílias, em especial, aquelas de menor renda. Em 
5 IPEA. – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
Brasil. Disponível em «www.ipea.gov.br».
6 ONU – Organização das Nações Unidas. Disponível em «www.onu-brasil.org.br».
7 SRF – Secrataria da Receita Federal. Ministério da Fazenda. Governo Federal. Brasil. Disponível em «www.receita.fazen-SRF – Secrataria da Receita Federal. Ministério da Fazenda. Governo Federal. Brasil. Disponível em «www.receita.fazen-
da.gov.br».
8 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Governo Federal. 
Brasil. Disponível em «www.ibge.gov.br».



Terceiro Setor e Tributação

102

1996 para quem tinha renda de até dois salários mínimos, o nível de tributo era 
de 28,2%, ao tempo que para o extremo oposto o nível era de 17,9%. Assim, 
temos que o aumento da incidência tributária para os mais pobres foi de 73,4% 
(de 28,2% para 48,9%) e para os mais ricos 46,9% (de 17,9% para 28,2%) o que 
adensa a regressividade de nosso sistema fiscal.   

 Diante dos dados apresentados visualiza-se que, para almejarmos um 
país mais justo, são necessárias políticas que promovam um acesso maior à 
renda e à riqueza a uma parcela maior da população brasileira, tendo por útil 
que a ferramenta tributária possa configurar uma opção para operar o efeito 
distributivo, por intermédio da dita tributação negativa. 

 Questiona-se, então, quanto aos efeitos de se introduzir políticas de 
imunidade ou isenção fiscal, se não se estaria, sem olvidar outros efeitos positivos 
buscados, contribuindo para o incremento da regressividade do sistema fiscal, eis 
que, indubitavelmente, os associados a planos de previdência privada, fechados 
ou não, compõem uma minoria estratificada da população já beneficiada pelos 
mecanismos intrínsecos ao modelo brasileiro de concentração de renda e 
riqueza.

2. O ÂMBITO nORMATIVO DOS PLAnOS DE PREVIDênCIA COMPLEMEnTAR

 Segundo o informe estatístico de dezembro de 2008, disponibilizado 
pelo Ministério da Previdência Social9, temos uma população envolvida com a 
previdência complementar de aproximadamente 6,8 milhões de brasileiros (3,4% 
da população), assim distribuídos: i) Participantes -  2,06 milhões; ii) Assistidos - 
0,461 milhões; iii) Beneficiários - 0,17 milhões; iv) Designados - 4,087 milhões10.

 Trabalhando estes números pode-se dizer que hoje 2,06 milhões 
de brasileiros (1% da população) participam como contribuintes para planos 
de previdência complementar. Em torno de 631 mil pessoas (assistidos + 
beneficiários) recebem benefícios da previdência complementar. E o restante, 
4.087 milhões de pessoas (designados), são aqueles que podem vir a receber 
algum tipo de benefício nos casos em que os participantes ou assistidos não 
percebam os seus benefícios. Ex. morte de assistido com filhos menores, desde 
que assim o plano o preveja.

 

9 Ministério da Previdência Social. Governo Federal. Brasil. Disponível em «http://www.previdência.gov.br/arquivos/
office/3_090331-154413-999.pdf».
10 Participante - aquele que adere a plano de benefícios de caráter previdenciário.Assistido - participante ou seu bene-
ficiário em gozo de benefício de prestação continuada, previsto no plano de benefícios. Beneficiário - aquele indicado 
pelo participante para gozar de benefício de prestação continuada. Designado - pessoa indicada pelo participante ou 
assistido, que poderá ter direito a benefícios, de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento do plano de 
benefícios. Ministério da Previdência Social. Governo Federal. Brasil. Disponível em «http://www.previdência.gov.br/con-Ministério da Previdência Social. Governo Federal. Brasil. Disponível em «http://www.previdência.gov.br/con-
teudoDinamico.php?id=539».



Miguel Ângelo Maciel

103

 Para o que interessa em especial ao presente ensaio, somando os 2,06 
milhões de participantes com os 631 mil assistidos e beneficiados tem-se uma 
população acumulada de aproximadamente 2,7 milhões de brasileiros envolvidos 
diretamente com as entidades fechadas de previdência complementar, públicas e 
privadas. Portanto, o universo se restringe a 1,35% da população nacional.

 Determinado o percentual da população envolvida interessa verificar 
qual a sua condição social mensurada pela renda auferida, a partir de dados 
disponibilizados no estudo realizado pela ABRAPP11:

 Somados os dois campos de maiores valores percebidos (prestação 
continuada e tempo de contribuição) correspondem a 78% dos valores pagos 
assim como o somatório do número de contribuições pagas sob essas duas 
verbas resulta num percentual de 66% daqueles que recebem benefícios dos 
fundos de pensão fechados, cuja combinação informa um valor médio mensal 
aproximado de R$ 3.145,00 (três mil, cento e quarenta e cinco reais) pagos 
complementarmente aos benefícios pagos pela previdência social oficial.

 O total de beneficiados com pagamentos havidos nas entidades fechadas 
de previdência complementar, segundo a ABRAPP, atualmente reside em torno de 
1,05 milhões de brasileiros, o que implica tratar-se de 0,5% da população brasileira.

 A visualização social proposta consiste em ter presente que em torno 
de 76% da população brasileira vive com até dois salários mínimos de renda, ou, 
52% da população sobrevive com renda de até um salário mínimo, enquanto o 
complemento médio dos 0,5% da população coberto pelos planos de previdência 

11 ABRAPP. Associação Brasileira da Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Disponível em « http://www.
abrapp.org.br/ppub/portal/adm/editor/UploadArquivos/ConsolidadoEstatistico_03_09.pdf
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complementares é de aproximadamente seis salários mínimos, além do valor 
pago pela previdência oficial, que pode chegar a outros seis salários mínimos.

 Sabidamente não se está frente a valores faraônicos, mas quando 
confrontados à realidade de mais da metade da população brasileira presencia-
se uma variação de renda entre seis a doze vezes, e sob este prisma não há 
como considerar insignificante tal discrepância. 

 Não há intenção de nivelamento nacional pelo menor nível, porém, 
quando se trata de alterar os padrões tributários temos que pensar nosso sistema 
fiscal como um todo e, em especial, adotar mecanismos que induzam a reversão 
da sua regressividade para um estágio progressivo. 

 A esta altura do presente escrito não foi apresentado qualquer esboço 
opinativo em determinar a legitimidade ou em atribuir imunidade tributária ou outra 
forma de limitação ao poder de tributar às entidades fechadas de previdência 
complementar. O esforço serve apenas para delimitar e colocar em evidência o 
âmbito da norma12. Em resumo, que não se ignore a dimensão da floresta ao se 
olhar para a árvore individualmente, pois o direito não mais pode ser enclausurado 
nas letras de suas normas alheio à realidade a qual será aplicado, bem como sem 
considerarem os efeitos decorrentes de sua aplicação13. Há que se dizer o direito 
após olhar para o conjunto formado por norma, caso concreto e contexto social.

3. O PROGRAMA nORMATIVO14 DOS PLAnOS DE PREVIDênCIA 
COMPLEMEnTAR SOB A ÓTICA DA ASSISTênCIA SOCIAL E SUA 
IMUnIDADE

 O recorte metodológico do programa da norma incidente às entidades 
fechadas de previdência complementar se fará à luz dos aspectos tratados no 
julgamento do RE 202.700/DF, pelo Supremo Tribunal Federal cujo resumo 
construído por Sabo segue:

 O julgamento deste RE nº 202.700-DF, que teve como relator o Ministro 
Maurício Corrêa, foi encerrado em 8 de novembro de 2001, sendo decidido que 
o fundo de pensão dos funcionários da Embrapa e Embrater – CERES -, não 
tem direito de se beneficiar da imunidade tributária concedida às entidades de 
assistência social, devendo recolher aos cofres do Distrito Federal valores cobrados 
a titulo de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Portanto, o STF decidiu 
12 “A análise dos âmbitos normativos fornece pontos de vista ligados aos dados reais, bem como critérios que funcionam 
como pressuposto para quere “aplicar” sem erro os direitos fundamentais como normas legais de esferas do direito 
tecnizadas”. MULLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. Tradução Peter Naumann e Eurides Avance de Sousa. 
São Paulo: RT, 2008. 
13 Nesse sentido Muller, F. O novo paradigma do direito: introdução à teoria e metódica estruturantes do direito. Vários 
tradutores. São Paulo: RT, 2007. 
14 “O programa da norma (Normprogramm), de nível genérico, sem ligação direta com o caso concreto, cooperará para 
fornecer o conteúdo da norma, subsidiado pelo conjunto de dados e informações lingüísticos (compõem esses dados 
lingüísticos os elementos genéticos - anais, exposições de motivos), históricos (textos de normas já revogados), textos 
doutrinários, técnicas argumentativas etc. ADEODATO, João Maurício – A Concretização Normativa: Um estudo crítico - in 
Idem - Ética e Retórica:para uma teoria da dogmática jurídica – São Paulo: Saraiva, 2002, p.237.
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que, em face da atual Constituição, não se pode confundir instituição assistencial 
com entidade de previdência privada, de gênese contratual e que só confere 
benefícios aos seus filiados, desde que eles recolham as contribuições pactuadas, 
pois a entidade assim constituída não possui o caráter de universalidade que tem 
a assistência social oficial, daí se extraindo que os serviços por ela realizados 
não podem ser entendidos como sendo de assistência social em sentido estrito, 
em cooperação com o Poder Público; e, em assim sendo, a entidade fechada 
de previdência privada com tais características não goza da imunidade tributária 
prevista no art. 150, VI, c, da Carta Magna15.

 Portanto o ponto de partida normativo para a análise do caso concreto 
se fixou em torno no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal de 1998:

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 [...] das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei;

 Quanto aos requisitos da lei assim determina o art. 14 do Código 
Tributário Nacional:

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; 

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.

 Cumpria determinar se as entidades fechadas de previdência privada 
são ou não são instituições de assistência social sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei. Para desincumbência deste mister invocaram-se outros 
dispositivos legais tais como:
15 SABO PAES, José Eduardo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrati-SABO PAES, José Eduardo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrati-
vos, contábeis, trabalhistas e tributários. 6. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 710-711 - notas.



Terceiro Setor e Tributação

106

L. 6.435/77:

Art. 39. As entidades fechadas terão como finalidade básica a 
execução e operação de planos de benefícios para os quais 
tenham autorização específica, segundo normas gerais e 
técnicas aprovadas pelo órgão normativo do Ministério da 
Previdência e Assistência Social.

§ 3º As entidades fechadas são consideradas instituições de 
assistência social, para os efeitos da letra c do item II do artigo 
19 da Constituição. (Revogado pelo Del nº 2.064 e 2.065, de 
19/10/83).

 A Lei nº 8.742 de 1993 se dedica às instituições de assistência social nos 
seguintes termos:

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 
é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado 
de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas.

Art. 2º A assistência social tem por objetivos:

I - 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;

V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família.

Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada 
às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à 
garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 
atender contingências sociais e à universalização dos direitos 
sociais.
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Art. 3º Consideram-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.

 A Constituição Federal em seu artigo 194 dispõe que previdência e 
assistência social são duas metades da seguridade social:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social.

 Ainda a Constituição registra:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos:

I - 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;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei.

 A Súmula nº 730 do Supremo Tribunal Federal restringe a imunidade 
quando não houver contribuição dos beneficiários:

STF Súmula nº 730 - 26/11/2003

Imunidade Tributária - Instituições de Assistência Social sem Fins 
Lucrativos - Entidades Fechadas de Previdência Social Privada - 
Contribuição dos Beneficiários

A imunidade tributária conferida a instituições de assistência 
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social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, 
somente alcança as entidades fechadas de previdência social 
privada se não houver contribuição dos beneficiários.

3.1 Análise do julgamento do RE 202.700/DF

 A decisão, como conhecida, nega o direito à imunidade, entretanto, 
conforme observado nos autos do Recurso Especial ela se dá por maioria 
apertada o que significa haver razoabilidade também, segundo alguns dos 
Senhores Ministros, para reconhecer o direito à imunidade, de sorte que não 
se pode inferir clareza meridiana nos textos normativos analisados pela sua 
tributabilidade, contudo, a decisão por maioria é soberana.

 Dessumível que a interpretação não residiu essencialmente na 
literalidade dos textos legais examinados, eis que, múltiplas são as acepções 
utilizadas, em especial na Constituição Federal, para a expressão INSTITUIÇÃO e 
para ASSISTÊNCIA SOCIAL (a CF/88 somente dá a linha mestra a se seguir para a 
abrangência de assistência social16). Portanto, a combinação com outros métodos 
de hermenêutica fez-se necessária para o alcance do resultado oferecido. 

 Na seqüência comentam-se os principais tópicos explorados nos votos 
prolatados nos autos do RE 202.700 que dizem respeito a:
 
 i) assistência reparativa (assistência) x assistência preventiva (previdência) 
– houve enfrentamento quanto à assistência social merecedora do amparo da 
imunidade constitucional ser restrita a assistência reparativa, aquela que se dá a 
todos indistintamente e de forma gratuita. Aí está embutida a discussão quanto ao 
seu emprego amplo ou restrito. Por vezes recebera tratamento técnico restritivo, 
por vezes na sua acepção ampla.
 
 ii) diferenciação disposta em texto constitucional (art. 194) – neste 
particular tem-se que alguns ministros entendem que o fato de a Constituição 
separar, para fins de seguridade, a assistência social da previdência social, 
assim também deve ser para a tributação. Particularmente, com o devido 
respeito ao pensamento, divirjo dele visto que a Constituição Federal de 
1988 não pode ser considerada um texto construído com rigor técnico na 
terminologia empregada e nem com sistematização e coerência lógica entre 
os diversos assuntos nela embarcados, a isso se pode importar uso da 
expressão Constituição Cidadã.
 
 iii) generalidade e gratuidade – observam algumas passagens dos votos 
que a filantropia ou o altruísmo reclamam a gratuidade dos serviços. Porém, o que 
se requer para fins tributários, em essência, seria a ausência de finalidade lucrativa. 
16 SOUZA, Leandro Marins. Tributação do terceiro setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 164.
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Para análise desse tópico importa considerar que nem apenas a gratuidade nem a 
ausência de finalidade lucrativa são suficientes, enquanto possibilidades binárias, 
para a tomada de decisão, pois requer que sejam analisados os efeitos sociais 
provocados pela atuação da associação, instituição ou entidades de assistência 
social. Há que se produzir na sociedade um acréscimo de valor humanitário 
desprendido de utilidade em benefício próprio para assistir ao próximo.
 
 iv) utilidade pública – termo invocado em um dos votos como forma de 
ampliar interpretação quanto ao alcance da ação social. Sob esse rótulo toda 
a entidade ou instituição cujas atividades contribuam para o bem-estar social 
poderiam ser consideradas meritórias da proteção da imunidade constitucional. 
Nesse quadro tem-se a prestação de saúde e de educação que noticiadamente 
atuam em complementariedade à atuação estatal. É a assistência social tomada em 
acepção ampla. Essa abordagem também é insuficiente para, desacompanhada 
de outras conjecturas, dar norte à presente discussão. Necessário analisar fatores 
como a universalidade e a generalidade de acesso, por exemplo.
 
 v) altruísmo x associação em benefício próprio – Pode ser este o 
pondo nodal a servir de fiel da balança para a decisão do presente caso, eis 
que a intenção do constituinte ao instituir as imunidades pode ter se firmada no 
sentido de reconhecer a insuficiência do estado em prover o que a sociedade 
reclama em termos de direitos humanos fundamentais quando o altruísmo em 
agir nesse hiato social é merecedor de proteção para maximizar os resultados 
dessa atuação desinteressada. Assim é que a generalidade e a universalidade 
ganham relevância ao formar a convicção do julgador, mas, contudo, também 
não servem de estância única e reclamam sua conjugação com outros aspectos, 
pois ainda que não sejam abertas, entidades de previdência complementares. 
o seu benefício social poderia ser de tal monta que a atenção a ela atribuída 
poderia ser flexibilizada. O quão abrangente ou o quão restrita seja a entidade é 
que colaborará para a concreção do juízo de valor quanto a configurar assistência 
social ou quase-assistência social. 
 
 vi) sentido técnico restrito de assistência social – essa acepção foi 
abordada para restringir a abrangência da expressão assistência social àquelas 
entidades que tipicamente tratam da assistência gratuita e universal. Não parece 
ser a melhor definição sequer aparenta ser a intentada pelo constituinte no artigo 
150, eis que seu foco possivelmente estivesse direcionado a atuação em benefício 
da sociedade, sem finalidades lucrativas, ou seja, naquela atuação que ajude ao 
Estado suprir a sociedade de utilidades de direitos humanos e fundamentais.
 
 vii) gênese contratual – a contratualidade e a exigência de contraprestação 
das entidades fechadas de previdência complementar são tomadas como 
uma antítese à generalidade, universalidade e ao altruísmo, privilegiados pelo 
constituinte, contudo, não implicam, por si só, em uma barreira insuperável ao 
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reconhecimento de eventual direito à imunidade tributária quando colocadas sob 
o lume dos demais efeitos benéficos possíveis de serem ofertados à sociedade.   
 
 viii) cooperação com poder público – tópico que deve ser analisado em 
proximidade ao conceito de utilidade pública acima explorado sem, contudo, com 
ele se confundir. Vejam-se outras duas funções basilares à sociedade, à educação 
e à saúde. Quando estas prestações são entregues por entidades paralelas ao 
Estado, é comum que este último seja desonerado em sua totalidade, eis que a 
decisão do cidadão em procurar a saúde ou a educação privada implica no custeio 
in totum pelo cidadão17. O que não acontece com a previdência complementar eis 
que a despesa originária do Estado resta mantida. Também não se pode olvidar, 
como aspecto diferenciador, que a entrega da previdência oficial se dá mediante 
contraprestação e que inexiste, para o cidadão, uma exigência de contrapartida 
específica para a educação e para a saúde, o que se dá por intermédio do sistema 
tributário em geral. 

4 - SE nEM PRIVADO E nEM PÚBLICO, QUAL A ESSênCIA DAS EnTIDADES 
FECHADAS DE PREVIDênCIA PRIVADA PARA FInS TRIBUTÁRIOS?

 Há uma busca pela determinação da natureza e essência das entidades 
fechadas de previdência privada, pois podem decorrer diversas conseqüências 
tais como a de configurar ou não entidade de assistência social. Podemos iniciar 
pela bem elaborada definição oferecida no magistério do Professor Sabo18:

 As instituições de previdência privada também são entidades que 
apresentam características de assistência social, e como tal sobre elas incidem 
as regras de imunidade tributária, desde que atendidos os demais requisitos para 
o seu reconhecimento.

 Convém ater-se um pouco mais sobre o escrito, “apresentam 
características de assistência social”, ou seja, não seriam tipicamente de 
assistência social. Reside no campo daquilo que se nomina Terceiro Setor, pois 
não é tipicamente Estado e sequer configura Mercado Privado, pois não visam ao 
lucro. 
 A literatura revisitada oferece opiniões interessantes sobre o que configura 
propriamente um fundo de pensão privado (fechado) como o do capitalismo social 
ou sociocapitalismo19, pelo qual se estaria socializando o resultado e não o modo 
de produção, sendo que o trabalhador passa a se tornar investidor e de algum 
modo o próprio patrão podendo, inclusive, alterar as relações de trabalho por ter 
poderes de intervir na administração das empresas investidas impondo valores 
17 Aqui não se ignora que o conceito de saúde e educação para o Estado vai muito além do remédio, do hospital (saúde 
reparativa) e da sala de aula.
18 SABO PAES, José Eduardo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrati-SABO PAES, José Eduardo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrati-
vos, contábeis, trabalhistas e tributários. 6. ed. rev., atual. e ampl. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 709. 
19 PAIXÃO, Leonardo André. A previdência associativa e o capitalismo social. Ministério da Previdência Social. Governo 
Federal. Brasil. Disponível em «http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081013-161946-316.pdf»
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que lhe são característicos. Contudo, esta classificação em pouco contribui para 
a solução do tema à luz do direito tributário.

COnCLUSãO

 Visitados o âmbito normativo e o programa normativo da norma que trata 
da imunidade tributária para as instituições de assistência social podemos verificar 
a fragilidade em invocar conceituação técnica para determinar a classificação da 
previdência complementar. 

 Um excerto extraído de um voto do Ministro Octavio Gallotti contribui 
para encaminhar a conclusão destas linhas: 

 “Não ignoro que a evolução social dos tempos modernos está a sugerir 
um conceito de assistência social não estritamente vinculado aos pressupostos 
de caridade, da benemerência, do humanitarismo, da filantropia. Mas a imunidade 
tributária constitucional continua a ser um estímulo ao altruísmo (desprendimento 
de alguém em proveito de outrem). Entendo que não comporta a hipótese onde 
os associados se congregam em seu próprio benefício, mediante o recolhimento 
de contribuições, mesmo obtido o concurso de algum patrocinador e a despeito 
da reconhecida utilidade social do empreendimento”. (RE nº 136.332-RJ, RTJ 
150/597).

 A jurisprudência há tempos considera o aspecto evolutivo da 
assistência social para abarcar a acepção em termos mais amplos. Todavia, não 
o suficientemente largo para contemplar a atuação das entidades fechadas de 
previdência complementar. 

 Mediante a concepção que cada cidadão tem a respeito da sua relação 
pessoal com a tributação, chegaremos a conclusões múltiplas, como aquela 
derivada da preponderância das liberdades individuais sobre o Estado, e em 
sentido diametralmente oposto aquela leitura de interesse coletivo preponderante 
sobre as liberdades individuais.

 A tributação vista sob o prisma do direito individualizado representa uma 
espécie de invasão, ainda que legal, das liberdades individuais, que deveria ser 
restringida a um mínimo possível para que o interesse individual não seja agredido 
em seu mínimo vital ainda que diante do interesse coletivo. Sob esta ótica ter-
se-ia suficiência para decidir mediante a leitura do programa normativo (texto 
da norma), procedimento pelo qual a busca residiria em extrair o entendimento 
normatizado quanto a enquadrar as entidades fechadas de previdência privada 
como abrangidas pelo conceito de entidades de assistência social, de modo 
despreocupado com os efeitos provocados na sociedade. Obter-se-ia, então, 
uma manifestação pela imunidade constitucional com uma roupagem benéfica, 
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pois se protege da tributação algo, e isso por si só já constituiria bônus, ainda 
mais considerando que os fundos de previdência complementar estão a meio 
caminho entre o privado puro e público e são, a priori, de utilidade pública.

 A tributação posta sob a mirada das práticas tendentes à execução 
do estado em suas diversas variantes, mas, em essência, no desenvolvimento 
social e interventor na diminuição das desigualdades econômicas e sociais 
(caráter redistributivo e desenvolvimentista), reclama para o seu afastamento que 
se veja para além da forma de legalidade se a mesma se dá acompanhada de 
legitimidade, ou seja, a causa almejada tem que ter mais envergadura do que 
a nobreza intrínseca da tributação. Dito de outro modo, aquilo que se pretende 
colocar ao abrigo da incidência tributária deve ser mais relevante do que aquilo 
que se constrói por intermédio da tributação para que se possa mensurar a 
efetiva razoabilidade na proteção a ser conferida. Aqui se reclama a observância 
ao âmbito normativo como par indissociável ao programa normativo.

 Sem descuidar de que poderia ter se reconhecido o direito à imunidade 
tributária às entidades fechadas de previdência complementar e considerando 
que apesar de não visar ao lucro estas instituições voltam seus benefícios diretos 
exclusivamente a um número muito restrito da população brasileira, portanto, o seu 
agir, ainda que não mercadológico, não se dá no interesse altruísta merecedor do 
cuidado constitucional previsto no art. 150, VI, “c”, o que em nada diminui a nobreza 
da sua atuação enquanto busca para assegurar dignidade na velhice de seus 
participantes, mas que em termos absolutos, para o atual momento social brasileiro, 
não configura prioridade e relevância suficientes ao gozo da imunidade tributária. 
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1. COnTRATOS DE GESTãO 

1.1 Aspectos gerais

 O movimento Neoliberal, que pregava o não intervencionismo estatal 
como condição de melhoria na prestação de serviços de interesse da coletividade, 
impulsionou a implementação da chamada Reforma Administrativa. Com essa 
nova proposta de gerenciamento das atividades desempenhadas pelo Estado – 
que deveria adotar o modelo do Estado Gerencial, ao invés do Estado Paternalista 
– surgiram algumas figuras no ordenamento jurídico brasileiro, dentre as quais: o 
Contrato de Gestão e as Organizações Sociais.

 A doutrina não é uníssona quanto ao conceito de Contrato de Gestão, 
tampouco há um conceito legal que explique todas as suas modalidades. Na verdade, 
a única norma em que se percebe uma preocupação em conceituar o Contrato de 
Gestão é o art. 5° da Lei 9.637/981, que disciplina o regime das entidades qualificadas 
como Organizações Sociais. Contudo, este artigo não busca solucionar a questão, 
mas sim estudar alguns aspectos das organizações sociais.

 Não obstante a inexistência de conceito fechado e universal é possível 
identificar duas espécies de Contrato de Gestão, conforme as entidades 
participantes do acordo: entre as entidades integrantes da Administração 
Direta, de um lado, e da Administração Indireta, de outro; e entre entidades não 
integrantes da Administração Pública e o Estado.

 Quanto à primeira espécie, a doutrina critica o uso do termo “contrato”, 
pois faltariam os elementos básicos para que se configurasse, de fato, um contrato. 
Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello2, nos contratos há responsabilização 
pelo seu descumprimento, resultando o inadimplemento em perdas e danos, 
conseqüência que não se verifica nos Contratos de Gestão firmados entre 
entidades integrantes da Administração Pública Direta e Indireta. Por outro lado, 
ressaltam alguns doutrinadores3 que inexistem interesses opostos, mas apenas 
interesses comuns, o que inviabiliza a caracterização de um contrato.

 No tocante à segunda modalidade de Contrato de Gestão – entre as 
entidades não integrantes da Administração Pública e o Estado – tem-se um 
contrato administrativo. Isso porque estão presentes os requisitos inerentes aos 
contratos, diferentemente da primeira modalidade.

1 Art. 5o Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a en-
tidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução 
de atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1o.
2 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25a edição revista e atualizada até a EC n° 56/2007. 
São Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 227-228.
3 Hely Lopes Meirelles; Maria Sylvia Zanella Di Pietro.
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 Com efeito, no âmbito desses contratos, é possível identificar interesses 
contrapostos, além da possibilidade de estabelecer as responsabilidades e as 
obrigações de cada parte contratante. 

1.2. Organizações Sociais e Contrato de Gestão 

 Consoante já explicitado, com a Reforma Administrativa surgiram as 
chamadas Organizações Sociais, introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro 
pela Lei n° 9.637/984.

 Segundo o Professor José Eduardo Sabo Paes5:

As organizações sociais (OS) são um modelo ou 
uma qualificação de organização pública não estatal 
criada dentro de um projeto de reforma do Estado, 
para que associações civis sem fins lucrativos e 
fundações de direito privado possam absorver 
atividades publicizáveis mediante qualificação 
específica em lei.

 Para o desempenho dessas atividades “publicizáveis”, o Estado 
poderá conceder recursos orçamentários e agentes públicos de seu quadro 
de pessoal, bem como permitir a utilização de bens públicos pelas entidades 
privadas qualificada como Organizações Sociais6. Em contrapartida às 
concessões estatais, as OS deverão firmar Contrato de Gestão com o Poder 
Público, instrumento que irá prever as atribuições, responsabilidades e 
obrigações das partes pactuantes7.

 Celso Antonio Bandeira de Mello8 entende que para ser qualificada 
como Organização Social a entidade deve firmar o Contrato de Gestão com a 
Administração Pública, sendo, portanto, um requisito para a qualificação. Apesar 
de não haver dispositivo na Lei n° 9.637/98 que consigne diretamente tal exigência, 
para o autor a interpretação conjunta dos art. 2°, “f”, 4°, II, e do art. 5° e seguintes 
permite chegar a tal conclusão. 

4 Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.
5 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e Entidades de Interesse Social – aspectos jurídicos, administrativos, contábeis 
e tributários. 4a edição revista, ampliada e atualizada de acordo com a Lei n° 10.406/2002 (novo Código Civil brasileiro). 
Brasília: Editora Brasília Jurídica, 2003, p. 100-101.
6 Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cum-
primento do contrato de gestão.
7 Art. 6o da Lei n° 9.637/98: O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a 
organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização 
social.
8 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25a edição revista e atualizada até a EC n° 56/2007. 
São Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 236-237.
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2. IMUnIDADE TRIBUTÁRIA

2.1. Conceito

 A imunidade é uma limitação ao poder estatal de tributar, conferido pela 
Constituição Federal aos entes políticos. Trata-se de uma norma de estrutura cujo 
destinatário é o legislador, tendo em vista que determinam a maneira pela qual 
outras normas serão produzidas.

 A imunidade serve como limitador da competência tributária. A Carta 
Magna definiu todas as hipóteses que seriam suscetíveis ao poder de tributar 
do Estado, mas trouxe como exceção as imunidades, de modo que as pessoas 
políticas não perdem a competência constitucional de criar um tributo, apenas 
ficam impedidas de elaborar normas que alcancem aquelas situações previstas 
como imunes.

 Destarte, tem-se que as regras imunizantes geram direito público 
subjetivo aos seus beneficiários de não serem atingidos pela tributação imposta 
pelo Estado. Direito subjetivo este que não pode ser limitado ou anulado pelo 
legislador, tendo em vista que as normas que prevêem imunidades são de eficácia 
plena e aplicabilidade imediata9.

2.2. Imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos e das Organizações 
Sociais

 Feitas essas considerações genéricas sobre a imunidade tributária 
que, é bom salientar, não esgotam todas as particularidades dessa espécie de 
desoneração fiscal, cumpre tratar da imunidade conferida às instituições sociais 
sem fins lucrativos, tendo em vista o objeto do presente estudo.

 O art. 150, VI, “c”, da CF/88, traz a previsão da imunidade para essas 
entidades:

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;

9 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 24a edição revista, ampliada e atualizada até a EC 
n° 56/2007. São Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 707.
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 O dispositivo constitucional em comento, apesar de ter eficácia plena 
e ser de aplicabilidade imediata, conforme assentado acima, remete à lei a 
fixação dos requisitos para que uma instituição seja considerada sem fins 
lucrativos. Considerando que se trata de uma imunidade tributária, ou seja, uma 
limitação constitucional ao poder de tributar, terá que ser disciplinada por Lei 
complementar, em obediência ao art. 146, II, da CF/8810. Desse modo, aplica-se 
o que está previsto no art. 14 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional (CTN)11, diploma legal que foi recepcionado com status de Lei 
Complementar pela CF/88: 

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 10.1.2001)

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.

 Nesse ponto, ressalta-se que as entidades qualificadas como 
Organizações Sociais têm o atributo essencial para serem agraciadas com a 
norma imunizante do art. 150, VI, “c”, da CF/88, qual seja: ser uma entidade 
sem fins lucrativos. Essa qualidade, é sempre bom salientar, não é opção, mas 
imposição legal, prevista no art. 1° e art. 2°, I, “b”, ambos da Lei n° 9.637/9812.

 Por seu turno, o art. 2°, I, “h”, da Lei n° 9.637/98, satisfaz o primeiro 
requisito exigido pelo art. 14 do CTN, isso porque proíbe distribuição de bens ou 
parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese13.

 Quanto à exigência de manter corretamente a escrituração contábil, vale 
lembrar que isso não é prerrogativa apenas para gozar de eventual imunidade, 
mas imposição legal para o funcionamento de qualquer entidade associativa, 
máxime quando administra recursos públicos.
10 Art. 146. Cabe à lei complementar: II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
11 O art. 14 do CTN faz alusão aos requisitos a serem observados pelas entidades de assistência social sem fins lucrativos 
para usufruir o benefício previsto no art. 9°, IV, “c”, do referido diploma legal. Este dispositivo foi reproduzido no art. 150, 
VI, “c”, da CF/88, de modo que para o gozo da imunidade os beneficiários deverão preencher os requisitos trazidos pelos 
incisos do art. 14 do CTN.
12 Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação 
como organização social: I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: b) finalidade não-lucrativa, com 
a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
13 h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de 
desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade; 
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3. DESVIO DE FInALIDADE nAS ORGAnIZAçÕES SOCIAIS E 
RESPOnSABILIDADE TRIBUTÁRIA

3.1 – Responsabilidade tributária no caso de desvio de finalidade

 O CTN prevê algumas modalidades de responsabilidade tributária, 
quais sejam: responsabilidade por sucessão, responsabilidade de terceiros e 
responsabilidade por infrações.

 Para desenvolver o tema proposto neste trabalho, interessante analisar a 
responsabilidade de terceiros, prevista no art. 135 do CTN, isto é, responsabilidade 
pessoal por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos, litteris:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 

contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 
de direito privado. (destaques do autor)

 Percebe-se, então, que o legislador preocupou-se em dar tratamento 
especial aos casos em que as obrigações tributárias e, conseqüentemente, 
os créditos tributários tenham se originado em decorrência da prática de atos 
contrários à lei ou aos institutos que prevêem os limites para a atuação dos 
dirigentes e representantes de pessoas, físicas ou jurídicas.

 A finalidade da norma é evitar que a pessoa jurídica, ou mesmo uma 
pessoa física, tenha que cumprir uma obrigação tributária quando ocorrer ato 
abusivo ou contrário ao direito. A intenção do legislador, portanto, foi de proteger 
pessoas que, não fosse a regra prevista no art. 135 do CTN, teriam que adimplir 
a obrigação tributária mesmo tendo sido prejudicadas por atos irregulares de 
outros. Em outra perspectiva, poder-se-ia dizer, também, que o legislador quis 
atribuir responsabilidade tributária a quem efetivamente deu causa ao nascimento 
da obrigação tributária. 
 
 Assim, as pessoas elencadas nos incisos do art. 135 do CTN responderão 
pessoalmente, isto é, com a possibilidade da Fazenda Pública buscar em seu 
patrimônio pessoal os bens necessários para satisfazerem o crédito tributário 
devido, quando for identificado o excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatuto, ou seja, quando agirem com desvio de finalidade.
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3.2 – Desvio de finalidade nas Organizações Sociais e conseqüências 
tributárias pela utilização irregular de verbas

 Até aqui, discorreu-se sobre os pontos fundamentais para a análise 
do objeto do presente trabalho, qual seja: a responsabilidade tributária no caso 
de desvio de finalidade no âmbito das Organizações Sociais. Passa-se, agora, 
a enfocar no debate sobre a responsabilidade tributária e suas conseqüências, 
quando ocorrer utilização irregular de verbas no âmbito da Organização 
Social14.

 Primeiramente, vale lembrar que o Contrato de Gestão, que deve ser 
firmado pela entidade que pretenda ser qualificada como Organização Social, tem 
natureza de contrato administrativo. Assim sendo, as obrigações nele estipuladas 
vinculam a entidade, de modo que esta deverá concentrar seus esforços para atingir 
os objetivos e metas fixadas no Contrato de Gestão. Caso ocorra o descumprimento 
do Contrato de Gestão, o Poder Público poderá instaurar procedimento para retirar 
a qualificação de Organização Social da entidade que tenha desrespeitado alguma 
clausula do Contrato de Gestão. O art. 16, § 1°, da Lei n° 9.637/9815 é que traz a 
exigência de processo administrativo, com o devido direito à ampla defesa, para que 
seja efetivada a desqualificação.

 Pois bem, considere que o Contrato de Gestão tenha sido rescindido, 
em decorrência da comprovação de desvio de verbas ou outra forma de utilização 
irregular de recursos financeiros, e que a entidade tenha, por isso, perdido sua 
qualificação de Organização Social. Quais as conseqüências, no âmbito do Direito 
Tributário, para a entidade e para os agentes responsáveis pela irregularidade 
identificada?

 Conforme já salientado, no item 2.2, as Organizações Sociais preenchem, 
em tese, os requisitos elencados no art. 14 do CTN, que são imprescindíveis para 
o gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88.

 Entretanto, caso haja desvio ou utilização irregular de verbas, o requisito 
previsto no art. 14, I, do CTN restará violado. Isso porque este dispositivo legal veda 
expressamente a distribuição de rendas ou de patrimônio, a qualquer título, para que 
uma instituição seja considerada sem fins lucrativos. Dessa forma, a pessoa jurídica, 
na situação hipotética sugerida, além de ter perdido sua qualificação de Organização 
Social, não terá a característica essencial para gozar da imunidade tributária do art. 
150, VI, “c”, da CF/88, qual seja: ser entidade sem fins lucrativos. 
 
14 Por utilização irregular entenda-se aplicação de recursos financeiros, sejam públicos ou privados, de maneira fraudu-
lenta ou para fins diversos ao objetivo institucional da entidade.
15 Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando constatado 
o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
§ 1o A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo 
os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou 
omissão.
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 Feitas essas considerações e partindo do pressuposto de que a entidade 
não possui mais as condições necessárias para ser tratada como imune ao poder 
constitucional de tributar do Estado alguns pontos merecem ser debatidos. 

 O primeiro diz respeito ao momento em que o patrimônio, a renda e os 
serviços da entidade devem ser tributados, já que não subsiste mais a situação 
fática que permitia a não incidência das normas tributárias. Para isso é relevante 
frisar que o reconhecimento de que uma instituição está apta a gozar da imunidade, 
prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88, é ato declaratório, e não constitutivo. Com 
efeito, trata-se apenas da constatação de uma situação fática, e não da criação 
de um direito. No caso, o Poder Público verifica se houve o preenchimento de 
todos os requisitos legais para que uma entidade seja considerada sem fins 
lucrativos. Vale dizer, o Estado reconhece que aquela entidade reúne as condições 
indispensáveis para usufruir da imunidade tributária. Portanto, não há criação do 
direito à imunidade – ele já existe – mas tão-somente sua declaração.

 Não obstante ser patente essa natureza declaratória, Roque Antonio 
Carrazza16 defende que a imunidade tributária, das entidades assistenciais sem fins 
lucrativos, não pode ser suprimida com efeitos retroativos. Para o autor, ainda que os 
requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN tenham sido descumpridos, imunidade será 
apenas suspensa, voltando a ser usufruída pela entidade assim que a irregularidade 
seja sanada.

 Com a devida vênia ao doutrinador, seu posicionamento está equivocado. 
Tendo como premissa que o reconhecimento da imunidade é ato declaratório, é 
possível, sim, haver efeitos retroativos – e é aqui que se encontra a divergência com 
o posicionamento do Professor Carrazza. Se as condições que deram o direito à 
entidade de não ser tributada deixarem de existir, a imunidade automaticamente 
não gerará mais nenhum efeito. Ora, basta lembrar que a manifestação do Poder 
Público – quanto à instituição não ter fins lucrativos – faz surgir efeitos desde o 
momento em que a entidade tiver cumprido as exigências da lei, e não a partir da 
declaração estatal que reconheceu tal atributo da pessoa jurídica. Aplicando-se 
a mesma lógica, quando for constatado que houve um fato que implique a perda 
do direito à desoneração fiscal, deve-se retroagir até a data em que ocorreu este 
fato e, a partir dali, fazer incidir a tributação.

 Destarte, ainda que a Administração Pública verifique posteriormente o 
não preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, isso não pode impedir a 
retroatividade. Caso contrário, o reconhecimento, pelo Poder Público, de que uma 
entidade apresenta as características necessárias ao gozo da imunidade, trazida 
pelo art. 150, VI, “c”, da CF/88, terá status de direito adquirido à não tributação. 
16 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 24a edição revista, ampliada e atualizada até a 
EC n° 56/2007. São Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 745, nota de rodapé 51.
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Isso porque a instituição permanecerá gozando do favor fiscal independente da 
sua real situação. Nesse ponto, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal 
Federal – STF rechaça o entendimento de que há direito adquirido quando se 
trata da imunidade aqui analisada. Confira-se no julgado a seguir transcrito:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. 
IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO 
PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. 
INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7º DA 
CB/88. INOCORRÊNCIA. 

1. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social 
às contribuições sociais obedece a regime jurídico definido na 
Constituição. 

2. O inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma 
das condições da isenção tributária das entidades filantrópicas, a 
exigência de que possuam o Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social - CEBAS, renovável a cada três anos. 

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar 

a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, motivo 
pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade 

por prazo indeterminado. 

4. A exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende 
os artigos 146, II, e 195, § 7º, da Constituição. Precedente 
[RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, 
DJ de 24.6.05]. 5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu 
os requisitos legais de renovação do certificado. Recurso não 
provido.17 (destaques do autor)

 Com a retroatividade, portanto, será dado tratamento idêntico para 
situações que ostentam a mesma estrutura lógica, de acordo com o que foi 
demonstrado acima. Além disso, evitaria distorções do ordenamento jurídico, já 
que o legislador constituinte não quis conferir direito adquirido a quem atenda 
os requisitos para gozar da imunidade inserta no art. 150, VI, “c”, da CF/88. 
Tal entendimento é corroborado pelo STF, tendo em vista sua jurisprudência 
consolidada no sentido de que não há direito a imunidade por prazo indeterminado, 
17 RMS 27093 / DF - DISTRITO FEDERAL RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Relator(a):  Min. EROS GRAU. 
Órgão Julgador:  Segunda Turma. Julgamento:  02/09/2008. 
No mesmo sentido: RE 428815 AgR / AM – AMAZONAS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Órgão Julgador:  Primeira Turma. Julgamento:  07/06/2005. 
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devendo o interessado comprovar, periodicamente, que permanece fazendo jus 
ao benefício fiscal.

 Por outro lado, pode-se fundamentar a retroatividade, também, em 
princípios constitucionais. Em primeiro lugar, a instituição, cujos dirigentes 
agiram com dolo ao empregar irregularmente recursos financeiros que deveriam 
ser destinados à persecução dos objetivos institucionais, estaria sendo premiada 
com uma desoneração fiscal. Isso configura, claramente, violação ao princípio da 
isonomia – que deve sempre ser levado em consideração nas relações tributárias 
– conforme expressamente consignado no art. 150, II, CF/88. Basta lembrar que 
se a entidade não é mais merecedora da imunidade, deve ser tributada como 
todas as demais. Não há que se cogitar de tratamento privilegiado porque, em um 
determinado momento, a entidade comprovou que tinha direito à desoneração 
fiscal do art. 150, VI, “c”, da CF/88.

 Assim, no caso ora analisado, tanto para impedir a incidência de impostos 
sobre o patrimônio, a renda e os serviços quanto para permiti-la, deve haver 
retroatividade. Dessa forma, quando houver desvio de finalidade na instituição – 
por meio da utilização irregular de verbas – o marco temporal a ser considerado, 
para que o Estado imponha a incidência das normas tributárias, deverá ser a data 
em que ocorreu a irregularidade, e não a declaração do Poder Público de que a 
entidade não é mais apta a gozar da imunidade.

 Poder-se-ia argumentar que essa postura acabaria por punir a entidade e 
não os agentes responsáveis pela fraude. Tal argumento não convence. Primeiro 
porque é obrigação da entidade ter um controle rígido sobre suas contas, com 
órgãos administrativos e fiscais responsáveis pela fiscalização das atividades 
desenvolvidas. Nunca é demais ressaltar que um controle eficiente consubstancia 
um poderoso instrumento na prevenção e no combate a fraudes. Mais uma vez, 
valiosos os ensinamentos do professor José Eduardo Sabo Paes, que discorre 
sobre os órgãos existentes em associações:

As associações, como todas as pessoas jurídicas, necessitam 
de órgãos para manifestar sua vontade e exercitar seus poderes. 
Esses órgãos fazem parte da administração da pessoa jurídica e 
são indispensáveis para a sua existência e o seu funcionamento, 
devendo estar previstos no registro (art. 46, III), e estarão 
contidos especialmente no estatuto (art. 54, V).
[...]

Na administração de uma associação há, em regra, a presença de, 
pelo menos, três órgãos: a Assembléia Geral, órgão deliberativo 
responsável pelas deliberações mestras da entidade, a Diretoria 
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Administrativa, responsável pela administração executiva da 
entidade, e o Conselho Fiscal, responsável pelo controle de contas 
da entidade.18

 Destarte, cumpre a cada entidade fiscalizar minuciosamente as 
atividades desenvolvidas e acompanhar o gasto dos recursos financeiros. No 
caso específico das Organizações Sociais, os art. 2°, I, “c”, e art. 4°, X, ambos 
da Lei n° 9.637/9819, prevêem expressamente a necessidade de um órgão para 
coordenar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pela instituição. Assim, caso 
haja alguma irregularidade, a natureza assistencial da entidade não é motivo 
para afastar eventual punição ou mesmo retirada de um benefício concedido pelo 
Estado.

 Em segundo lugar, é patente que se a Organização Social deixar de 
cumprir a exigências do CTN, para que possa gozar da imunidade prevista no art. 
150, VI, “c”, da CF/88, deverá ser tributada retroativamente, desde o momento em 
que ocorreu a irregularidade. Ora, trata-se aqui de tributação, e não de punição. 
Em outras palavras, o Estado apenas estará exercendo sua competência 
constitucional de cobrar tributos, lastreando-se na própria Constituição Federal. 
Ademais, o art. 3° do CTN20 é claro ao estabelecer que o tributo não tem natureza 
de sanção por ato ilícito. Portanto, o Estado apenas estará cumprindo a sua 
obrigação – de exigir tributos quando identifique a ocorrência de um fato gerador 
– e não punindo uma instituição, que sequer sustenta direito de permanecer 
imune. 

 Por fim, vale lembrar que o CTN atribui responsabilidade pessoal aos 
dirigentes que atuarem com excessos de poderes ou infração à lei, estatuto ou 
contrato social, conforme demonstrado no item 3.1. Levando em conta a situação 
hipotética que estamos analisando21, apresenta-se como inquestionável a aplicação 
do art. 135 do CTN. Se houve desvio de finalidade na instituição – antes qualificada 
como Organização Social – em decorrência de utilização irregular de verbas, é 
inquestionável a violação à lei. Confira-se o que dispõe o art. 2°, I, “h”, da Lei n° 
9.637/98:

18 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e Entidades de Interesse Social – aspectos jurídicos, administrativos, contábeis 
e tributários. 4a edição revista, ampliada e atualizada de acordo com a Lei n° 10.406/2002 (novo Código Civil brasileiro). 
Brasília: Editora Brasília Jurídica, 2003, p. 69.
19 Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação 
como organização social: 
I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração 
e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle 
básicas previstas nesta Lei;
Art. 4o Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas do Conselho de Ad-
ministração, dentre outras:
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as 
contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.
20 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não consti-
tua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
21 Perda da qualificação de Organização Social e do direito de gozar da imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88.
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Art. 2o São requisitos específicos para que as entidades privadas 
referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como 
organização social: 

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo 
sobre:

h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do 
patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de 
desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro 
da entidade;

 A vedação expressa do dispositivo acima transcrito não deixa dúvidas. 
Quando há desvio de verbas em uma Organização Social, a violação à lei é 
incontroversa. Consequentemente, aqueles que estavam à frente da administração 
da entidade, na época em que foram realizados os atos fraudulentos, deverão 
responder pessoalmente, nos termos do art. 135, III, do CTN. Desse modo, a 
retroatividade aqui defendida terá um destinatário específico, tendo em vista a 
responsabilidade tributária pessoal dos diretores, gerentes ou representantes 
pelos créditos tributários que tenham surgido em virtude de atos praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

COnCLUSãO

 As entidades qualificadas como Organizações Sociais têm papel 
importante na sociedade, na medida em que desempenham atividades de 
interesse da coletividade. Representam, assim, a mobilização da sociedade 
civil para suprir as deficiências do Estado, que não consegue prover todas as 
necessidades dos cidadãos. Em contrapartida, o Poder Público pode subsidiar 
o trabalho dessas entidades mediante o fornecimento de recursos financeiros, 
bens públicos e até de servidores públicos. 

 Por seu turno, há a questão da imunidade tributária prevista no art. 150, 
VI, “c”, da CF/88. Esse favor fiscal foi consagrado pelo constituinte para estimular 
o desenvolvimento de alguns setores que são de interesse do Estado, como o 
voltado para a assistência social. Nesse ponto, considerando que as instituições 
qualificadas como Organizações Sociais não podem ter finalidade lucrativa, são 
potenciais beneficiárias da citada imunidade. 

 Contudo, isso não implica que, reconhecido o direito ao gozo da 
desoneração fiscal, terão direito adquirido ao benefício por tempo indeterminado. 
Isso porque a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88, no caso das 
entidades sem fins lucrativos, exige que haja a reunião de um conjunto de 
circunstâncias fáticas, discriminas no art. 14, I a III, do CTN. Portanto, trata-se de 
um direito condicionado à existência de uma situação de fato. Assim, a partir do 
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momento em que não for mais verificada essa situação fática, deixa de existir o 
direito à imunidade.

 Destarte, eventual perda do direito a usufruir da imunidade do art. 150, 
VI, “c”, da CF/88 implica tributar retroativamente todas as atividades realizadas 
durante o período em que as condições indispensáveis para seu gozo não 
existiam. Esse entendimento parte da interpretação das normas que regem a 
imunidade tributária, além de ser o mais coerente com a teleologia do instituto. 
Assim, evita-se que a imunidade possa ser utilizada como escudo para condutas 
fraudulentas, o que não é, nem de longe, o elemento que motivou o legislador a 
prever o benefício constitucional.
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1. InTRODUçãO

 A Constituição Federal, ao proclamar os postulados básicos que 
informam o atual Estado Democrático de Direito, previu, a teor do disposto em 
seu art. 17, a livre criação dos partidos políticos como instrumentos de proteção 
aos princípios fundamentais constitucionalmente consagrados, especialmente 
aqueles inerentes à dignidade da pessoa humana e à cidadania. Segundo José 
Eduardo Sabo Paes, “o partido político [...] é o único mecanismo constitucional 
de que dispõem os cidadãos para concretizar ação política concernente à 
candidatura a cargo eletivo e ao seu próprio exercício”1.

 Os partidos políticos são instrumentos de preservação do Estado 
Democrático de Direito e nessa relevante função, situam-se como corpos 
intermediários entre a sociedade civil e a sociedade política, servindo “à 
arregimentação coletiva, em torno de idéias e de interesses, para levar seus 
membros a compartilharem do poder decisório nas instâncias governativas”.2

 A relevante missão das agremiações partidárias em torno da democracia 
foi reconhecida pelo legislador ordinário, que, no art. 1º da Lei nº 9.096, de 19 de 
setembro de 1995, preceituou que o partido político “destina-se a assegurar, no 
interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a 
defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”3.

 José Eduardo Sabo Paes arremata a questão ao assentar que “os 
partidos políticos sempre deverão estar voltados à finalidade maior de prestar 
serviços de interesse público em benefício de todo o grupo social, dando à 
sociedade oportunidade de escolher formas, concepções e políticas que possam 
propiciar-lhe uma vida com bem-estar, trabalho, segurança, saúde, educação e 
outras válidas e legítimas aspirações populares”.4

 Para o aperfeiçoamento dos cidadãos de forma geral e causar uma 
transformação intelectual, moral e cívica, os partidos políticos podem instituir 
fundações de direito privado voltadas à pesquisa, doutrinação e educação política. 
Esses entes fundacionais partidários são reconhecidos como instrumento de 
transformação social e, por isso, gozam do benefício constitucional da imunidade 
tributária sobre seu patrimônio, renda e serviços.

 O presente artigo tem por objetivo analisar o instituto da imunidade 
tributária conferida às fundações instituídas por partidos políticos, compreendendo 

1 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, 
contábeis, trabalhistas e tributários. 6. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 222.
2 RIBEIRO, Flávia. Direito eleitoral. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 325.
3 BRASIL. Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, 
inciso V, da Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 25 jul. 2009.
4 PAES, José Eduardo Sabo. ob. cit., p. 223.
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o exame das características organizacionais dessas entidades, condições de 
funcionamento e sua (des)vinculação com o partido político-instituidor.

2. COnSIDERAçÕES PRELIMInARES SOBRE AS FUnDAçÕES InSTITUÍDAS 
POR PARTIDOS POLÍTICOS

 Os partidos políticos podem criar, cada um, uma única entidade que 
tenha por finalidade a pesquisa, doutrinação e educação política. Pesquisa 
significa buscar com cuidado, procurar por toda parte, informa-se, inquirir, 
perguntar, indagar profundamente, aprofundar;5 doutrinação é o ato de ensinar, 
instruir em determinada doutrina, opinar sobre fatos ou princípios descobertos a 
partir de determinada investigação;6 educação é o resultado do conhecimento 
resultante do preparo e da formação.7 Tais atividades, no campo político, 
referem-se à disseminação do conhecimento, com vistas no desenvolvimento da 
capacidade intelectual, moral e cívica do cidadão, preparando-o para participar 
de discussões fundamentais correlatas à valorização da cidadania.

 As entidades criadas por partidos políticos sob a finalidade de pesquisa, 
doutrinação e educação política assumem, no ordenamento jurídico, a natureza 
de fundações de direito privado, não podendo adotar forma jurídica diversa, 
como instituto, associação ou sociedade civil. A necessidade de essas entidades 
destinadas à pesquisa, doutrinação e educação política se amoldarem à forma 
de fundação de direito privado restou assente quando da edição, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral – TSE, da Resolução nº 22.121, de 1º de dezembro de 2005, 
que fixou como obrigatória a forma jurídica fundacional para esses entes criados 
por partidos políticos, sob a seguinte justificativa da relatoria do Ministro Gilmar 
Mendes, verbis:

 A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a criação ou a 
manutenção de ente partidário com a denominação de Instituto destoa da 
boa técnica jurídica, não apenas porque este não está previsto como ente 
personalizado, mas também porque as entidades de interesse social que se 
dedicam a atividades não econômicas devem tomar a forma de associações ou 
fundações.8

 Contra essa regulamentação instituída pelo TSE quanto à natureza 
jurídica dos entes criados por partidos políticos, insurgiram, por meio de pedido 
de reconsideração, o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB e o Partido 
Democratas, pleiteando, em síntese, a alteração ou a revogação da Resolução 
5 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, 
p. 2200.
6 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. ob. cit., p. 1081.
7 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. ob. cit., p. 1100.
8 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 22.121, de 1º de dezembro de 2005. Dispõe sobre as regras de ad-
equação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política de partidos políticos às normas 
estabelecidas no Código Civil de 2002. Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Disponível em: <http://www.tse.gov.br>. 
Acesso em: 25 jul. 2009.
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nº 22.121/05. Pretendiam as referidas agremiações partidárias, dentre outras 
reivindicações, manter a natureza jurídica associativa dos entes criados para 
pesquisa, doutrinação e educação política, privilegiando a forma de “instituto”. 
Essa pretensão foi, contudo, rejeitada, ao argumento de que o papel fundamental 
que cabe aos entes criados por partidos políticos é o exercício dos direitos da 
cidadania, o que mais se assemelharia às finalidades das fundações de direitos 
privados na atual ordem civil.

 Com efeito, os entes partidários personalizados destinados à pesquisa, 
doutrinação e educação política assumem finalidade específica, que mais os 
aproxima dos objetivos morais próprios das fundações (art. 62, parágrafo único, 
do Código Civil). Esse é, portanto, o fundamento que norteou a caracterização 
jurídica desses entes criados por partidos políticos como fundação de direito 
privado.

 Além disso, o enquadramento das entidades criadas por partidos 
políticos como fundações de direito privado tem fundamento constitucional-
tributário. Somente as fundações detêm imunidade tributária sobre o patrimônio, 
renda e serviços, como será oportunamente examinado neste artigo. Por isso, na 
própria Resolução nº 22.121/05, o TSE disciplinou que institutos, associações 
ou sociedades civis eventualmente criadas por partidos políticos fossem 
transformadas em fundações de direito privado, nos termos e prazos da lei civil 
(arts. 2.031 e 2.032 do Código Civil de 2002).9

 As fundações destinadas à pesquisa, doutrinação e educação política 
são criadas pelos diretórios nacionais do respectivo partido político instituidor e 
têm como órgãos essenciais o Conselho Curador (também denominado Superior 
ou Deliberativo), o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração (também 
denominado Diretoria Executiva), cada qual com função específica.

 O Conselho Curador é o órgão que traça as metas e diretrizes de 
funcionamento da fundação10, competindo-lhe zelar interna e externamente para 
o cumprimento das finalidades estatutárias da entidade fundacional partidária 
(basicamente pesquisa, doutrinação e educação política). O Conselho Fiscal é 
o órgão que tem por competência a fiscalização da gestão econômico-financeira 
da fundação, tendo como atribuições centrais examinar contas, balanços e 
outros documentos para a emissão de parecer contábil com periodicidade 
mínima anual.11 O Conselho Administrativo (ou Diretoria Executiva) é integrado 
por diretores aos quais incumbe realizar a gestão e a representação da fundação, 
conforme dispuser o estatuto social.12

 

9 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 22.121, de 1º de dezembro de 2005. Dispõe sobre as regras de 
adequação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política de partidos políticos às normas 
estabelecidas no Código Civil de 2002. Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Disponível em: <http://www.tse.gov.br>. 
Acesso em: 25 jul. 2009.
10 PAES, José Eduardo Sabo. ob. cit., p. 366.
11 PAES, José Eduardo Sabo. ob. cit., p. 375.
12 PAES, José Eduardo Sabo. ob. cit., p. 376.
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 Do mesmo modo como ocorre com as fundações em geral, aquelas 
criadas por partidos políticos também estão sujeitas ao velamento exercido pelo 
Ministério Público. Essa atribuição ministerial decorre do disposto no art. 66 do 
Código Civil13 e encontra o seguinte balizamento doutrinário:

 A atuação do Estado, com excepcional ingerência do órgão do 
Ministério Público, tanto na constituição como na extinção da fundação, visa 
garantir a efetividade do negócio jurídico fundacional e o pleno desenvolvimento 
do seu capital e a exata aplicação das normas estatutárias, evitando não só que 
os bens sejam malbaratados por administrações ruinosas ou desviados de sua 
destinação, mas também o inadimplemento do estatuto.14

 O Tribunal Superior Eleitoral, em compasso essa disciplina da 
sistemática civil de 2002, manteve a atribuição de velamento exercida pelo 
Ministério Público sobre as fundações de partido político, nos termos do art. 
4º da Resolução nº 22.121/05.15

 Compete ao Ministério Público, no exercício da função de velamento, 
dentre outras tarefas, examinar e aprovar, previamente, a escritura de instituição 
da fundação, a composição de seus órgãos, a correição de seu funcionamento, 
a adequação da sua atividade às finalidades para as quais foi criada e analisar 
a pertinência dos atos de seus dirigentes à eficiente utilização dos seus bens e 
recursos financeiros.16

 Outras funções abrangidas na atribuição de velamento constam, em 
caráter também exemplificativo, do acórdão do Recurso Extraordinário nº 44.384/
SP, do Supremo Tribunal Federal17, que assim estabelece:
No desempenho dessas funções, podem ser enumeradas entre as atribuições do 
Ministério Público:

a) a formulação à autoridade competente de pedido de 
suspensão administrativa de todos os dirigentes da fundação, 
envolvendo nesse ato e jurisdição graciosa não só os órgãos 
ativos, como também os consultivos, sem as suas audiências, 
mas em atenção ao resultado de sindicância levada a efeito por 
solicitação também do Ministério Público;

b) o procedimento judicial para a destituição de todos eles, em 
demanda com a participação dos sujeitos da lide.

13BRASIL. Código Civil. “Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 25 jul. 2009.
14 DINIZ, Maria Helena. Direito fundacional. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 33.
15 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 22.121, de 1º de dezembro de 2005. Dispõe sobre as regras de 
adequação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política de partidos políticos às normas 
estabelecidas no Código Civil de 2002. Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Disponível em: <http://www.tse.gov.br>. 
Acesso em: 25 jul. 2009.
16 PAES, José Eduardo Sabo. ob. cit., p. 541.
17 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 44.384 – SP. Relator: Min. Sampaio Costa. Brasília, DF, 12 de 
dezembro de 1960, STF, Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 31 jul. 2009.
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 Destacam-se, então, como incumbências notórias das Promotorias de 
Justiça de Fundações, aprovar, previamente à sua criação, os atos constitutivos 
do ente fundacional, bem como se manifestar, também previamente, sobre 
reformas ou alterações estatutárias, autorizando o registro cartorário desses 
atos; acompanhar as reuniões realizadas pelo ente fundacional; examinar contas 
e observar o cumprimento das finalidades estatutárias, zelando pela aplicação 
regular do patrimônio e dos recursos financeiros.

 Judicialmente, compete ao Ministério Público, dentre outras tarefas, anular 
todo e qualquer ato contrário ao estatuto, praticado pelos administradores e dirigentes; 
seqüestrar bens fundacionais irregularmente alienados; propor ações de afastamento 
de diretores, curadores ou dirigentes, designando, se for o caso, administrador 
provisório; exigir, no mínimo anualmente, prestação de contas; responsabilizar 
dirigentes por irregularidades e até mesmo propor a extinção da fundação no caso 
desvirtuamento de finalidade ou de impossibilidade de mantença.

 O velamento exercido pelo Ministério Público sobre as fundações de 
partidos políticos não encontra limite objetivo, abrangendo, por conseqüência, 
todos os aspectos relacionados ao ente fundacional, consoante decidiu o Ministro 
Cezar Peluso na Petição nº 1.499/DF, verbis:

 Quanto à atuação do Ministério Público não merece agasalho o pleito 
dos requerentes de que se limite à fiscalização das verbas do Fundo Partidário. 
O controle do MP sobre as fundações é decorrência linear do art. 66 do Código 
Civil.18

2.1. Da manutenção das fundações instituídas por partidos políticos

2.1.1. Das receitas como fonte de manutenção

 A principal fonte de receita das fundações criadas por agremiações 
partidárias é o recurso oriundo do Fundo Especial de Assistência Financeira aos 
Partidos Políticos, comumente denominado Fundo Partidário. O art. 44, inciso 
IV, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, fixa o repasse, em favor das 
fundações de partidos políticos, de vinte por cento, no mínimo, do total recebido 
por cada agremiação partidária.19  Esses recursos, oriundos do Fundo Partidário e 
incorporados ao patrimônio fundacional, são destinados à criação e à manutenção 
das fundações e estão vinculados ao desenvolvimento de atividades de pesquisa, 
educação e doutrinação política.20

18 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 22.746, de 25 de março de 2008. Acrescenta e altera dispositivos da 
Resolução nº 22.121, de 9 de dezembro de 2005, que dispõe regras de adequação de institutos ou fundações de pes-
quisa, doutrinação e educação política de partidos políticos, às normas estabelecidas no Código Civil vigente. Disponível 
em: <http://www.tse.gov.br>. Acesso em: 26 de jul. 2009.
19 O percentual de oitenta por cento dos recursos oriundos do Fundo Partidário é destinado aos partidos políticos para 
custeio de suas despesas, manutenção de sua sede, serviços, pessoal, propaganda, alistamento e campanhas eleito-
rais.
20 Sobre a destinação específica dos recursos oriundos do Fundo Partidário, já se manifestou o Tribunal Superior Eleitoral 
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 Foi em função dessa previsão legal de destinação de receita originária 
específica às fundações de agremiações partidárias que o art. 2º da Resolução 
TSE nº 22.121, de 1º de dezembro de 2005, previu que essas “fundações criadas 
pelos partidos políticos [...] podem ser instituídas com uma dotação inicial inferior 
àquela usualmente exigida para as demais fundações de direito privado”21.

 Como último aspecto que merece destaque acerca do regime das 
fundações partidárias, levanta-se a controvérsia sobre a vinculação ou não dessas 
entidades ao viés ideológico do partido que as fundou. De acordo com a teoria 
geral do Direito Civil, aplicado às fundações em geral, “Instituidores e fundação 
não se confundem. Não é pelo fato de haverem instituído uma fundação que seus 
instituidores se tornam seus donos”22.

 Porém, em aparente descompasso com essa orientação, o Tribunal 
Superior Eleitoral, na Resolução nº 22.746, de 25 de março de 200823, disciplinou 
que “As fundações terão objetivos vinculados aos do partido político, que é livre 
estabelecer finalidades de estudo, pesquisa, doutrinação e educação política, 
consoante as orientações políticas que adote” (art. 2º-A). Acompanhando voto 
do Ministro Cezar Peluso, o TSE entendeu que as fundações de partidos políticos 
podem transmitir, pregar e formular a doutrina do partido que as criou, guardando, 
assim, coerência com os fins voltados à educação para a cidadania, consoante o 
fundamento constitucional do pluralismo político.24

 Importante registrar, no entanto, que, mesmo frente a tal interpretação, 
as fundações partidárias não estão autorizadas ao exercício de atividades de 
cunho político-partidário. Como bem esclareceu Gladaniel Palmeira de Carvalho, 
“é dever da Fundação preparar os cidadãos para pensar os destinos da pátria. 

 Jamais as Fundações devem ser instrumento de assessoria partidária ou 
até mesmo servirem para induzir a vontade popular”25. A utilização de fundação 
pelo partido político instituidor para funções diversas do segmento de pesquisa, 
ao editar a Resolução nº 22.667, de 13 de dezembro de 2007, em resposta à Consulta nº 1.450/DF: “CONSULTA. APLICA-
ÇÃO.FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE” (TRIBUNAL SUPERIOR 
ELEITORAL. Resolução nº 22.667, de 13 de dezembro de 2007. Disponível em: <http://www.tse.gov.br>. Acesso em: 26 
jul. 2009).
21 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 22.121, de 1º de dezembro de 2005. Dispõe sobre as regras de 
adequação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política de partidos políticos às normas 
estabelecidas no Código Civil de 2002. Relator Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Disponível em: <http://www.tse.gov.br>. 
Acesso em: 25 jul. 2009.
22 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 162.114 - SP. Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar. Brasília, DF, 
26 de outubro de 1996, STF, Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 31 jul. 2009.
23 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 22.746, de 25 de março de 2008. Acrescenta e altera dispositivos da 
Resolução nº 22.121, de 9 de dezembro de 2005, que dispõe regras de adequação de institutos ou fundações de pes-
quisa, doutrinação e educação política de partidos políticos, às normas estabelecidas no Código Civil vigente. Disponível 
em: <http://www.tse.gov.br>. Acesso em: 26 de jul. 2009.
24 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resolução nº 22.746, de 25 de março de 2008. Acrescenta e altera dispositivos da 
Resolução nº 22.121, de 9 de dezembro de 2005, que dispõe regras de adequação de institutos ou fundações de pes-
quisa, doutrinação e educação política de partidos políticos, às normas estabelecidas no Código Civil vigente. Disponível 
em: <http://www.tse.gov.br>. Acesso em: 26 de jul. 2009.
25 CARVALHO, Gladaniel Palmeida de. Partidos políticos e suas fundações. Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br>. 
Acesso em: 31 jul. 2009.



Valério Pedroso Gonçalves

137

doutrinação e educação política caracteriza desvirtuamento no funcionamento 
do ente fundacional partidário, com reflexos inclusive de ordem tributária, que 
afetam a organização da entidade personalizada.

 Antes de se examinar as conseqüências dessa descaracterização do 
ente fundacional na medida em que a fundação de partido político tem objetivos 
desvinculados do instituidor, cumpre examinar as principais facetas da imunidade 
tributária, como a seguir se propõe.

3. ASPECTOS PRELIMInARES SOBRE A IMUnIDADE TRIBUTÁRIA

 A ordem sociopolítica, até pouco tempo, era marcada apenas pelo 
dualismo entre o público e o privado. De um lado, a Administração Pública (o 
Estado); de outro, a iniciativa particular (o mercado).26 Noberto Bobbio, ao tratar 
dessa dicotomia entre o público e o privado, anota que essas duas esferas são 
“conjuntamente exaustivas, no sentido de que um ente compreendido na primeira 
[esfera pública] não pode ser contemporaneamente compreendido na segunda 
[esfera privada]”27.

 Cada um desses setores (público e privado) mantinha – com ainda 
mantém – características próprias e marcantes que possibilitavam a razoável 
distinção de suas respectivas áreas de atuação.

 A separação - quase absoluta - entre o público e o privado fundou-se 
na ideologia liberal de igualdades formais, marcada pela abstenção de atuação 
estatal no mercado, propiciando, no modelo do Estado liberal, “rígida separação 
entre Estado e sociedade”28.

 A partir do avanço da sociedade e da emersão de novos direitos 
e garantias fundamentais, a dicotomia entre o público e o privado restou 
fragilizada. A separação absoluta entre esses interesses sofreu abalo com as 
inúmeras mudanças sociais, culminando no surgimento do Estado Capitalista 
Intervencionista. Com a abertura das fronteiras de atuação, o Estado “foi aos 
poucos se reapropriando do espaço conquistado pela sociedade civil burguesa 
até absorvê-lo completamente na experiência extrema do Estado total”29.

 A propalada divisão entre o público e o privado, de acordo com John 
Kenneth Galbraith, passou, então, a não fazer sentido, pois “uma grande parte, 
vital e cada vez maior do que é chamado de setor público está, para todos os 
26 PAES, José Eduardo Sabo. ob. cit., p. 121.
27 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, pp. 13-14.
28 SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos vs. Interesses Privados na Perspectiva da Teoria e da Filosofia Constitucional. 
In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses Públicos versus Interesses Privados: Desconstruindo o Princípio de Supremacia 
do Interesse Público. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 23-116.
29 FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: SARLET, 
Ingo Wolfgang. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 13-62, 
p. 24.  
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efeitos práticos, no setor privado”30. Entremeio a esses dois setores clássicos 
sobreveio a personificação de recursos humanos e materiais destinados ao 
impulso de iniciativas tendentes ao desenvolvimento social. Essas organizações, 
que não são públicas e nem privadas, passaram a ser denominadas de Terceiro 
Setor31, o qual, apesar de integrado por entidades e organizações privadas (sem 
fins lucrativos), dedica-se à consecução de objetivos sociais ou públicos.

 A participação das organizações privadas no Terceiro Setor, em regra, 
têm se amoldado, no direito brasileiro, à forma de associações e fundação de 
direito privado, comumente denominadas organizações não-governamentais.

 As atividades dessas organizações privadas no Terceiro Setor são 
fomentadas pela possibilidade de fruição de benefícios tributários específicos, 
consistente na concessão de regime de imunidade ou isenção. A isenção 
tributária decorre de lei e representa hipótese de exclusão do crédito tributário, 
na dicção do art. 175 do Código Tributário Nacional32. Já a imunidade é prevista 
na Constituição Federal como limitação ao poder de tributar e veda, a teor do 
disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, a instituição de 
impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 
de suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições 
de ensino e assistência social, sem fins lucrativos.

 Regina Helena Costa define a imunidade tributária como “exoneração, 
fixada constitucionalmente, traduzida em norma expressa impeditiva da atribuição 
de competência tributária ou extraível, necessariamente, de um ou mais princípios 
constitucionais, que confere direito público subjetivo a certas pessoas, nos termos 
por elas delimitados, de não se sujeitarem à tributação”33.

 De acordo com Joel Rodrigues Chaves Neto, “Sob o aspecto formal, 
a imunidade funcionaria como uma exceção ao princípio da generalidade da 
tributação, o qual vincula, sem distinção, todos aqueles que realizam a mesma 
situação fática ao pagamento do tributo”34. Para esse doutrinador, “a imunidade 
figura como a impossibilidade de tributação de pessoas, situações e bens, 
30 GALBRAITH, John Kenneth. A economia das fraudes inocentes: verdades para o nosso tempo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004, p. 53-54.
31 A denominação Terceiro Setor é criticada por parte da doutrina, por suscitarem hipótese de confusão entre essa de-
nominação e a noção de setor terciário da economia (tomando por base o setor de prestação de serviços, em relação 
aos setores primários e secundários representados pela agricultura e pela indústria). Em estudo sobre a disseminação 
do non profit sector americano, Simone de Castro Tavares Coelho explica, no entanto, que essa denominação (Terceiro 
Setor) “põe em evidência o papel econômico que esse conjunto de organizações assume, particularmente, na economia 
americana”, justificando que o emprego de tal expressão possibilita que a distinção dessas organizações “das entidades 
privadas inseridas no mercado por não objetivarem o lucro e por responderem, em alguma medida, às necessidades 
coletivas”, sendo, portanto, a denominação mais apropriada (Cf. COELHO, Simone de Castro Tavares. Terceiro Setor: um 
estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. São Paulo: SENAC, São Paulo, 2000, p. 59).
32 BRASIL. Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 de maio de 2009.
33 COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. Malheiros, 2001, p. 53.
34 CHAVES NETO, Joel Rodrigues. Imunidade das instituições de educação e assistência social: aspectos controvertidos 
na doutrina e na jurisprudência. in: Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios. Brasília: FESMPDFT, Ano I, n. 1 jul./set., 1993, p. 72.
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resultantes da vontade constitucional. Vista sob a ótica material ou substancial, 
a imunidade consiste no direito público subjetivo conferido a certas pessoas de 
não se sujeitarem à tributação, nos termos definidos pela norma constitucional 
exonerativa”35.

 A norma imunizante é, portanto, verdadeira limitação ao poder de tributar, 
delimitativa (no sentido negativo) da competência dos estados da federação, 
traduzindo-se em regra de incompetência, que obsta o exercício da atividade 
legislativa do ente estatal.36

 A fruição desse benefício constitucional não é irrestrita, estando 
condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do 
Código Tributário Nacional.37 Esses requisitos referem-se à proibição de distribuir 
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; ao dever de 
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção de seus 
objetivos institucionais; e à obrigação de manterem escrituração de suas receitas 
e despesas em livros revertidos de formalidades capazes de assegurar sua 
exatidão.

 O descumprimento dos mencionados requisitos legais pelo ente 
destinatário da imunidade tributária implica na suspensão do benefício pela 
autoridade administrativa competente, conforme previsto no art. 14, § 1º, do 
Código Tributário Nacional38.

 Analisa-se a seguir os aspectos essenciais do instituto da imunidade 
tributária aplicado às fundações de partido político, de forma específica, e a sua 
possível perda desse benefício como conseqüência de eventual descaracterização 
do ente fundacional, por desvirtuamento de funcionamento.

4. A IMUnIDADE TRIBUTÁRIA DAS FUnDAçÕES DE PARTIDO POLÍTICO E 
SUA VInCULAçãO A SUAS FInALIDADES ESSEnCIAIS

 A imunidade tributária em geral encontra fundamento genérico na 
necessidade de preservação de valores relevantes para a sociedade e o Estado 
e tem decorrência lógica de valores, os quais, na lição de Joel Rodrigues Chaves 
Neto, “o legislador constituinte reputou como de extrema relevância para a 
sociedade, mormente por se tratar de funções que a própria Constituição conferiu 
para o Estado realizar”39.

35 CHAVES NETO, Joel Rodrigues. ob. cit., p. 72.
36 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 114.
37 CARRAZZA, Roque Antônio. A imunidade tributária das fundações de direito privado sem fins lucrativos: arts. 150, VI, “C”; 
150, § 4º, e 195, § 7º da Constituição Federal. Brasília: Rossetto, 2006, p. 33.
38 BRASIL. Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 de maio de 2009.
39 CHAVES NETO, Joel Rodrigues. ob. cit., p. 74.
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 A pesquisa, doutrinação e educação política são atividades inseridas 
nesse contexto de relevância social, pois tais atividades voltam-se à formação da 
cidadania. Este é o fundamento específico que as fundações de partidos políticos 
tenham sido beneficiadas com a imunidade tributária sobre seu patrimônio, renda 
e serviços, conforme dispõe o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição 
Federal, desde que diretamente relacionados com os objetivos institucionais da 
entidade.

 O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 939-7/DF, encontrou como fundamento específico 
da imunidade tributária das fundações de partidos políticos a manifestação 
do pensamento, o pluralismo político, a solidariedade social e o direito à 
educação.40

 A imunidade sobre o patrimônio abrange o bem que integra o patrimônio 
da entidade fundacional partidária e está sendo utilizado em suas finalidades 
estatutárias. Joel Rodrigues Chaves Neto cita exemplo típico dessa imunidade, 
que, embora se referindo às instituições de educação e assistência social, 
também serve às fundações de partidos políticos: “impedimento da incidência do 
IPVA e do IPTU em relação aos veículos automotivos e imóveis urbanos”41, desde 
que utilizados em suas finalidades essenciais.

 Ainda no que se refere à imunidade sobre o patrimônio, controvertida 
é a abrangência da imunidade tributária sobre patrimônio que não está sendo 
utilizado pela respectiva entidade. Já no que concerne à utilização por terceiro, o 
Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto ao afastar a incidência de imposto 
sobre o patrimônio ainda que o imóvel de propriedade da entidade imune esteja 
alugado a terceiro, desde que a renda dos alugueis seja aplicada em suas 
finalidades sociais.42

 A incidência da imunidade tributária restringe-se, portanto, às hipóteses 
em que o patrimônio, as rendas e os serviços estejam relacionados às finalidades 
essenciais do ente partidário imune ou que seu produto seja destinado aos objetivos 
estatutários. Por isso, o exercício de outras atividades que não aquelas para as quais 
criadas contraria os fundamentos da proteção imunizante. Para José Cretella Júnior, 
o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, que instituiu a vedação 
ao poder de tributar patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades 
estatutárias, tem a clara finalidade “de impedir abusos ou distorções por parte 
dessas entidades que, sem fins lucrativos e criadas com determinadas finalidades, 
poderiam beneficiar-se dos privilégios tributários outorgados pela Constituição, para 
transações que contraíram o princípio do enriquecimento sem causa”43.
40 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 939-7 – DF. Relator: Min. Sydney Sanches. 
Brasília, DF, 15 de dezembro de 1993, STF, Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 31 jul. 
2009.
41 CHAVES NETO, Joel Rodrigues. ob. cit., p. 100.
42 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 308.448-8 – DF. Relator Ministro Moreira Alves. Brasília, DF, 
25 de março de 2003, STF, Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 25 jul. 2009.
43 Apud CHAVES NETO, Joel Rodrigues. ob. cit., p. 100.
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 O desenvolvimento de atividades estranhas ao objetivo finalístico, como, 
por exemplo, a subvenção indevida ao partido político instituidor44, configura 
hipótese de desvirtuamento de funcionamento e descaracteriza o próprio ente 
fundacional partidário, que passaria, em inaceitável desvirtuamento, a servir ao 
instituidor e não à sociedade.

 Constatado o desvirtuamento de atuação, o Ministério Público, no exercício 
do velamento, pode promover a responsabilidade civil pela aplicação irregular 
de recursos financeiros e a destituição de dirigentes, dentre outras medidas. O 
descumprimento das finalidades essenciais pode também ocasionar a perda da 
imunidade tributária. Isso porque tal benefício constitucional detém fundamento 
específico qual seja o aperfeiçoamento dos cidadãos de modo geral.

 O art. 14 do Código Tributário Nacional45 prevê, inclusive, a suspensão 
da imunidade tributária como hipótese pelo descumprimento dos requisitos 
expressos nos incisos do referido dispositivo, com alcance sobre as fundações de 
partidos políticos na eventualidade, dentre outras hipóteses, de descumprimento 
dos objetivos institucionais.

 Não houve, ainda, caso de cassação da imunidade tributária conferida 
à fundação de partido político por desvirtuamento de finalidade. No entanto, são 
freqüentes os exemplos de perda da imunidade tributária quanto a impostos 
sobre patrimônio, renda e serviços de entidades de finalidade moral congênere, 
por descumprimento de seus objetivos essenciais.46 Porém, a exemplo do que 
ocorre, então, com outras entidades, a atuação da fundação de partido político 
em atividades diversas da pesquisa, doutrinação e educação política implica em 
evidente desvirtuamento das suas finalidades, o que pode ensejar a perda do 
benefício da imunidade tributária.

5. COnCLUSãO

 Fundação, na definição de Serpa Lopes, é “uma organização dotada 
de personalidade jurídica, sem consistir numa reunião de pessoas, destinada 
a realizar determinados fins. Enquanto as sociedades e associações têm como 
substrato uma coletividade de pessoas, as fundações assentam numa finalidade 
a realizar. O seu sopro de vida parte da vontade do instituidor ou fundador”47.

44 Exemplo lícito de atuação de fundação de partido político é o financiamento de outra instituição congênere para a 
realização de evento que tenha por objetivo a discussão de temas políticos, podendo, para tanto, locar equipamentos 
audiovisuais, contratar palestrantes, custear passagens aéreas dos promotores do evento e dos palestrantes, efetuar gas-
tos para divulgação do evento; enfim, arcar com gastos que guardem relação de pertinência com a promoção de evento 
realizado sob o objetivo de doutrinação e educação política, de modo a transmitir conhecimento a número indeterminado 
de pessoas.
45 BRASIL. Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 de maio de 2009.
46 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho de Contribuintes (atualmente, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). Re-
curso Voluntário nº 13884.002742/97-56. Relator Conselheiro Kazuki Shiobara. Brasília, DF, 16 de outubro de 2001, CARF, 
Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.conselhos.fazenda.gov.br>. Acesso em: 25 jul. 2009.
47 LOPES, M. M. Serpa. Curso de Direito Civil. v. I. 9. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 2000, p. 376.
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 Os partidos políticos podem instituir fundações de direito privado para 
o aperfeiçoamento dos cidadãos de modo geral, objetivando transformação 
na capacidade intelectual, moral e cívica, dos destinatários desse processo 
de pesquisa, doutrinação e educação política. Esses fins do ente fundacional 
partidário são inafastáveis e, no caso de desvirtuamento de funcionamento, 
cabe ao Ministério Público, no exercício da função de velamento, adotar as 
medidas judiciais e extrajudiciais que cada situação específica reclamar para que 
as fundações criadas por partido político cumpram a finalidade para as quais 
instituídas.

 Como conseqüência dessa vinculação de atuação dentro de suas 
atividades finalísticas, o patrimônio do ente fundacional e os recursos oriundos do 
Fundo Partidário, destinados à fundação no percentual mínimo de vinte por cento 
do total destinado a cada partido político, devem ser utilizados, efetivamente, nos 
segmentos para os quais instituído o ente fundacional partidário, isto é, pesquisa, 
doutrinação e educação política.

 Para desenvolver os mencionados objetivos finalísticos, em favor das 
fundações de partido político foi instituído o regime da imunidade tributária 
sobre seu patrimônio, renda e serviços. A fruição desse favor fiscal, de natureza 
constitucional, depende da observância de requisitos específicos, os quais estão 
disciplinados no art. 14 do Código Tributário Nacional48.

 Serviços, renda ou patrimônio que não estejam irremediavelmente 
relacionados às finalidades da fundação instituída por partido político e que não 
tenham o correspondente proveito econômico revertido em favor dos objetivos 
estatutários, por força do art. 14, § 2º, do Código Tributário Nacional49 não estão 
albergados pela imunidade. A atuação desvirtuada das fundações de partidos 
políticos pode acarretar a perda do benefício.

 Não há registro de precedente de cassação da imunidade tributária 
conferida à fundação de partido político por desvirtuamento de finalidade. No 
entanto, não faltam exemplos de perda da imunidade tributária de entidades de 
finalidade moral congênere quanto a impostos sobre patrimônio, renda e serviços 
por descumprimento de funcionamento. A exemplo do que ocorre, então, com 
outras entidades, a atuação da fundação de partido político em atividades diversas 
da pesquisa, doutrinação e educação política implica em evidente desvirtuamento 
das suas finalidades, o que pode ensejar a perda do benefício da imunidade 
tributária.

 Assim, para a manutenção do benefício tributário, é imprescindível que 
as fundações de partidos políticos cumpram os requisitos previstos na legislação 

48 BRASIL. Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 de maio de 2009.
49 BRASIL. Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 de maio de 2009.
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infra-constitucional e, principalmente, atuem dentro das finalidades de pesquisa, 
doutrinação e educação política, para as quais instituídas.
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1. InTRODUçãO

 A ação civil pública, inaugurada em nosso sistema normativo a partir 
da edição da Lei 7.347∕1985, consubstancia-se em ação de natureza não penal, 
com o objetivo de instrumentalizar o Ministério Público e demais co-legitimados 
à defesa de interesses considerados de alta relevância nacional, v.g., meio 
ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico.

 Como meio de defesa dos ditos interesses coletivos, a ação civil pública, 
com mais de 20 anos de existência efetiva, sofreu, ao longo de sua história de 
vigência legislativa, diversas alterações legais, destinadas a ampliar o rol de 
legitimados1 à sua propositura, ou ainda, para a inserção de novos direitos a 
serem defendidos através do referido instrumento.  

 Mesmo assim, apesar dos longos anos a serviço da defesa da ordem 
jurídica vigente, a ação civil pública, em certas ocasiões, teve de enfrentar a criação 
de legislações concorrentes, cujo exercício da ação coletiva visava assegurar a 
utilização do mesmo instrumento previsto na Lei de Ação Civil Pública - LACP. A 
exemplo disso, vale analisarmos o disposto nos arts. 209 e 210 da Lei 8.069∕1990, 
no art. 81 da Lei 8.078∕1990, no art. 74 da Lei 10.741∕2003, e outras legislações 
que integram estes microssistemas jurídicos criados.

 Concebida às vésperas da edição da nova Constituição, a Lei de 
Ação Civil Pública visava não apenas a defesa dos ditos interesses coletivos, 
mas, principalmente, disponibilizar meio processual capaz de coibir a inação ou 
ação danosa causada a interesses diversos - “como a qualquer outro interesse 
difuso” -, previsto inicialmente no projeto original. Lamentavelmente, o projeto 
inicial encaminhado ao Congresso Nacional, após discussão legislativa, terminou 
vetado na parte que se referia à defesa de “outros interesses difusos”, pelo então 
Presidente da República, limitando de forma taxativa o rol de interesses protegidos 
pela Lei de Ação Civil Pública. 

 Dentre as razões para fundamentar o veto, o Chefe do Executivo2 alegava 
a possibilidade de insegurança jurídica, na medida em que a expressão “outros 
interesses difusos” ampliava sobremaneira a extensa gama de direitos difusos a 
serem defendidos pela Lei 7.347∕1985. A propósito, Hugo Nigro Mazzilli3 defendeu 
que as razões do veto encontravam-se escoradas ainda na imensa força política que 
1 Art. 5º da Lei 7.347∕1985, com alterações dadas pela Lei 11.448∕2007. 
2 As razões do veto ficaram assim explanadas: “As razões de interesse público dizem respeito precipuamente a inse-
gurança jurídica, em detrimento do bem comum, que decorre da amplíssima e imprecisa abrangência da expressão 
“qualquer outro interesse difuso”. A amplitude de que se revestem as expressões ora vetadas do Projeto mostra-se, no 
presente momento de nossa experiência jurídica, inconveniente. É preciso que a questão dos interesses difusos, de 
inegável relevância social, mereça, ainda, maior reflexão e análise. Trata-se de instituto cujos pressupostos conceituais 
derivam de um processo de elaboração doutrinária, a recomendar, com a publicação desta Lei, discussão abrangente em 
todas as esferas de nossa vida social”.
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 
patrimônio público e outros interesses. 20 Ed. São Paulo: editora Saraiva, 2007. pp. 125-126.



Terceiro Setor e Tributação

152

se posicionava contrária e preocupada com a extensão do raio de alcance da ação 
civil pública, além, é claro, dos próprios interesses do Poder Executivo Federal da 
época, dado os riscos que iria enfrentar frente aos atos administrativos praticados, o 
que certamente seria objeto de questionamento em ações civis públicas. 

 No entanto, em que pese o veto ocorrido quando da análise da Lei 
7.347∕1985, anos após, com a edição da Lei Complementar 75∕1993 - a qual 
disporia sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público 
da União -, a mesma expressão vetada retornaria no art. 6º, VII, “d” da Lei 
Complementar 75∕1993, sem qualquer oposição do Executivo. 

 Mesmo assim, sem embargo do extenso rol de direitos abarcados pela defesa 
da ação civil pública, bem se sabe, através da própria jurisprudência dos tribunais, que 
a ação civil pública possui limite territorial restringível, mediante o que menciona o art. 
16 da lei que trata da ação civil pública.4 O próprio legislador pátrio, ainda preocupado 
com os efeitos de eventual questionamento deflagrado diante do ajuizamento de uma 
ação civil pública, cuidou de limitar os efeitos da ação civil aos limites territoriais do órgão 
prolator da sentença. A própria jurisprudência nacional, encampando a tese da limitação 
territorial, defende que qualquer extensão dos efeitos da sentença acabaria por violar o 
princípio dispositivo, bem como o princípio da legitimidade do Membro do Ministério 
Público à propositura de eventual ação civil pública.5

 Para o Terceiro Setor, e especialmente para as entidades assistenciais, 
a ação civil pública representa ainda instrumento processual de reduzido grau de 
utilização, na medida em que é pouca, para não dizer nenhuma, a solidez das 
alterações legislativas que ampliaram o rol de co-legitimados à propositura da 
ação civil. Para o Processo do Trabalho, por exemplo, a ação civil pública começa 
a desenvolver papel de destaque na defesa e assistência dos trabalhadores por 
intermédio dos sindicatos.

 De fato, a ação civil pública, apesar de aspectos controversos na doutrina 
e jurisprudência, representa, materialmente, a sensibilidade do legislador nacional, a 
fim de dar consecução ao primado da proteção dos interesses sociais e coletivos, 
sem se descurar das inflexões lançadas pela própria Constituição Federal de 1988, 
entre elas a erradicação da pobreza e o princípio da dignidade humana. 

 Assim, ultrapassado este curto intróito a respeito da ação civil pública, 
passemos a análise dos aspectos que tocam ao tema abordado. 

2. A AçãO CIVIL PÚBLICA E A DEFESA DOS InTERESSES COLETIVOS

 A ação civil pública, como bem define o texto legal que descreve os bens 
jurídicos a serem protegidos, busca tutelar interesses e direitos relativos ao meio 
4 RESP 838978∕MG, de Relatoria do Ministro Francisco Falcão.
5 AgRg no REsp 167079/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e REsp 485842∕ RS, de relatoria da Ministra Eliana 
Calmon.



Bruno Augusto Prenholato

153

ambiente, consumidor, patrimônio cultural e público, além de outros de igual ou 
superior relevância. Como salientado pela doutrina, a ação civil pública “não se 
presta a amparar direitos individuais, nem se destina à reparação de prejuízos 
causados a particulares pela conduta, comissiva ou omissiva, do réu”.6

 Embora de pouca valia às questões processuais práticas, parte 
da doutrina acredita ser necessária a distinção entre interesses e direitos, 
especialmente quando se tem em foco a necessidade de se estudar a tutela 
coletiva de direitos, mormente a ação civil pública. No direito nacional, parece 
comum se utilizar direito e interesse como se sinônimos fossem. Entretanto, 
notadamente, sabe-se que as expressões não se equivalem. Como menciona 
Fredie Didier Jr.,7 enquanto que o direito subjetivo se vincula de forma direta ao 
indivíduo, os interesses ditos legítimos se dirigem ao interesse da coletividade 
como um todo, favorecendo o indivíduo tão-somente como um mero componente 
da sociedade.

 Para Stephen Holmes,8 os direitos podem ser descritos como carregados 
de moral e quase como reivindicações inilidíveis. Por sua vez, os interesses seriam 
uma questão qualitativa, de mais ou menos, enquanto que os direitos seriam como 
uma questão de princípios. 

 A doutrina clássica, como rememora Pedro Lenza,9 esclarece que o direito 
estaria ligado à idéia de titularidade individual, portanto determinável a pessoa do 
jurisdicionado protegido.  O grande problema surge quando da defesa de uma massa 
ou coletividade, na qual, muitas vezes, não se consegue distinguir ou determinar 
quem seria o titular de tal direito ou interesse. Por essas razões, utilizando-se como 
parâmetro a “determinação dos de pessoas”, existem “interesses que envolvem uma 
categoria determinável de pessoas (como os interesses individuais homogêneos e 
os interesses coletivos); outros são compartilhados por grupo indeterminável de 
indivíduos ou por grupos cujos integrantes são de difícil ou praticamente impossível 
determinação (como interesses difusos)”.10

 Portanto, podemos dizer que os interesses difusos dizem respeito à 
categoria de interesses de natureza indissociável, tendo como titulares pessoas 
ou indivíduos indeterminados (ou de difícil localização), cuja fonte de ligação 
refere-se às circunstâncias fáticas envolvidas. Válido lembrar, igualmente, que 
a ação civil pública tem por escopo a defesa dos interesses ditos coletivos ou 
difusos, servindo à defesa de interesses individuais homogêneos, tão-somente 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 30 ed. São Paulo: editora Malheiros, 2007. p. 156. 
7 DIDIER JR., Fredie, e ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Pódium, 2007. p. 89.
8 HOLMES, Stephen e SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: why liberty depends on taxes. New York: Ed. Norton, 
2009. p. 99, tradução nossa. (Rights are sometimes described as morally charged and almost irrebuttable claims, to be 
sharply distinguished from everyday assertions of interest. Whereas interests are always a matter of more or less, thereby 
implying trade-offs and compromises, rights area  matter of principle, demanding a kind of clinched, unblinking intransi-
gence). 
9 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 42. 
10 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 
patrimônio público e outros interesses. 20 Ed. São Paulo: editora Saraiva, 2007. p. 49.
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quando oriundos da relação de consumo, na forma do art. 2º e seu parágrafo 
único da Lei 8.078∕1990.11 Desta forma, para a ação civil pública, temos que a 
regra geral centra-se na necessidade de defesa de interesses difusos e coletivos, 
mas não os interesses individuais homogêneos, que são aqueles em que se pode 
determinar a classe ou categoria de pessoas. 

3. AçãO CIVIL PÚBLICA E SUA LEGITIMIDADE DAS EnTIDADES 
ASSISTEnCIAIS

 No que toca ao Terceiro Setor, em especial à ação civil pública, surgem 
alguns questionamentos, em particular sobre o uso deste instrumento processual 
por parte de entidades assistenciais. Ocorre que a ação civil pública, quando 
do momento de sua concepção, teria como objetivos principais a defesa de 
interesses e direitos difusos ou coletivos. No entanto, as entidades assistenciais, 
caso venham a defender o uso de tal instrumento, não estariam a lançar mão da 
defesa de interesses eminentemente privados?

 Para a resposta de tal questionamento, devemos perquirir, inicialmente, 
a natureza jurídica da atividade desempenhada por tais entidades, em síntese, se 
se referem à defesa de direitos subjetivos públicos ou privados, ou ainda, se são 
interesses públicos primários ou secundários. 

 Como bem alerta a doutrina pátria, a noção de interesse público ou privado 
vai muito além das concepções meramente semânticas. Celso de Mello12 acredita 
que não se pode supor que o interesse público seja exclusivamente um interesse do 
Estado. Os interesses públicos, em verdade, correspondem à dimensão pública de 
interesses individuais, ou seja, consistem no plexo de interesses de vários indivíduos, 
enquanto integrantes de uma sociedade organizada. 

 Os direitos subjetivos públicos, por sua vez, devem ser analisados sob 
o prisma sociológico, político e jurídico, sob pena de serem excluídos direitos e 
garantias consagrados pela Constituição Federal de 1988, entre eles o direito 
a assistência social - em sentido estrito. O direito subjetivo público, calcado na 
definição de interesse público,13 corresponde “à defesa de interesses consagrados 
em normas expedidas para a instauração de interesses propriamente públicos, 
naqueles casos em que seu descumprimento pelo Estado acarreta ônus ou 
gravames suportados individualmente por cada qual”.14

 

11 RESP 422810∕PR, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima.
12 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25 ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2008. 
p. 65. 
13 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante do 
conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da 
Sociedade e pelo simples fato de o serem. p. 61. 
14 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Op. Cit. p. 62.
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 A importância de tais observações cinge-se ao fato de que as entidades 
assistenciais, ao desenvolverem as atividades que lhes são próprias, acabam por 
encampar serviços e funções essencialmente pertencentes ao Estado. Ainda que 
prestados numa dimensão social não generalista, acabam por defender primados 
constitucionais como a dignidade da pessoa humana, fundamento inscrito no art. 
1º, III da Constituição Federal. 

 Embora se possa questionar que a transferência de responsabilidades 
sociais para o Terceiro Setor seja estratégia estatal, fato é que tal fenômeno 
parece desencadeado mediante a constatação de que o Estado encontra-
se assoberbado, portanto incapaz de aplicar e desenvolver as políticas 
sociais necessárias à consecução do ideal solidário. Para Carlos Montaño,15 o 
afastamento do Estado das ditas políticas sociais se dá em razão da existência 
de uma verdadeira crise fiscal, alimentada pela escassez de recursos os quais 
poderiam fomentar a atividade social do Estado.

 Observe-se, portanto, que a repartição das responsabilidades sociais do 
Estado não se estrutura como sendo a transcendência de um interesse público 
para o privado. Em verdade, como mencionado em linhas anteriores, há, de fato, 
tão-somente a divisão de responsabilidades para com o setor privado, sem, no 
entanto, ocorrer a transmutação do interesse social em sua essência. O viés 
público não é alterado. 

 A tutela coletiva, especialmente para as entidades assistenciais, 
ocorre em momento singular na história do direito constitucional brasileiro. O 
constitucionalismo atual, composto por um plexo paradigmático nunca antes 
visto ao longo da história, rompe com os modelos criados a partir de 1824, no 
momento em que incorpora a solidariedade e a fraternidade humanas como 
novos parâmetros direcionadores das políticas sociais criadas pelo Estado. Por 
outro lado, temos que a tutela coletiva de interesses busca o apaziguamento 
e o controle das tensões sociais advindas de relações jurídicas, na qual a 
coletividade funciona como titular de um direito. Por essa razão, parece lógico 
e, até previsível, que a ação civil pública passasse a admitir ou mesmo ampliar 
o rol de legitimados a sua propositura, pois, se se cogita a transferência das 
responsabilidades sociais à iniciativa privada, por óbvio, era de se esperar, 
também, a sua instrumentalização. 

 Para as ditas entidades assistenciais, bem se sabe que o alcance de 
metas, a lisura de procedimentos diretivos e o controle passam pelo crivo da 
qualidade e adequação de seus usos, sempre buscando a conformação com os 
interesses sociais e, sobretudo, os próprios estatutos que direcionam a atividade 
assistencial. Desta forma, a ação civil pública, na defesa de interesses coletivos, 
trabalha e persegue a obtenção de resultados, sem os quais não se justificaria 
15 MONTAÑO, Carlos E. Tercer Sector y Cuestión Social. São Paulo: Editora Cortez, 2005. p. 295. 
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a transferência de tais responsabilidades à iniciativa privada. Assim, a ação civil 
pública constitui importante instrumento de controle e fiscalização de toda a 
atividade desenvolvida por entidades comprometidas com a assistência social, 
de modo que a ampliação de seu espectro ou mesmo de seu rol de legitimados 
compreende asserção necessária ao controle e fiscalização das atividades 
desenvolvidas. 

 Como bem rememora Eloísa Helena, “a função de controle permite deter-
se sobre a realização da missão, a satisfação do beneficiário, o cumprimento 
das metas estabelecidas, o atendimento da demanda e qualidade”.16 Portanto, as 
entidades assistenciais, após as inovações legislativas operadas na Lei 7.347∕1985, 
passaram a contar com importante instrumento de controle e fiscalização das 
políticas públicas, em especial a assistência social, que procura garantir como 
fundamento jurídico a dignidade da pessoa humana. 

4. DAS ALTERAÇÕES INSERIDAS PELA LEI 11.448∕2007 E A LEGITIMAÇÃO 
DAS EnTIDADES ASSISTEnCIAIS PARA A PROPOSITURA DE AçãO CIVIL 
PÚBLICA

 Precisamente em 2007, a Lei da Ação Civil Pública teria sofrido uma 
das suas mais significativas mudanças — foram várias ao longo de mais de 
vinte anos de existência —, uma vez que o legislador teria ampliado o rol de 
legitimados à propositura da ação civil pública. A partir da Lei 11.448∕2007, o art. 
5º da Lei 7.347∕198517 passaria a contar com um novo rol de legitimados, além 
do próprio Ministério Público, incluindo-se, entre os novos titulares as empresas 
públicas, autarquias, fundação e associações. Lembrando que, para este último 
legitimado, seria exigida a constituição regular por mais de um ano — já que a 
lei menciona a expressão “na forma da lei civil” —, além da inclusão, em seu 
estatuto, da finalidade e defesa ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico.

 Tratar sobre as novas alterações inseridas pela Lei 11.448∕2007, 
necessariamente, implica em analisar a natureza jurídica e processual destes 
novos co-legitimados. 

 As posições fundamentais sobre o tema, apoiadas no que menciona 
o art. 6º do Código de Processo Civil, aludem à idéia de que não se permite 
que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando 
16 CABRAL, Eloísa Helena de Souza. Terceiro Setor: gestão e controle social. São Paulo: Editora Método, 2007. p. 187. 
17 Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I – o Ministério Público;
II – a Defensoria Pública;
III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
V – a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 
concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
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autorizado por lei. Ora, diante de tal dicção, não se admitiria, em nenhum 
momento, que terceiros pudessem ingressar em juízo, a fim de pleitear a direito 
de terceiros. No entanto, o próprio disposto no art. 6º do CPC traz a solução: 
“quando autorizado por lei”. Assim, admite-se em nosso sistema processual a 
legitimação extraordinária por substituição processual. 

 Como adverte Chiovenda,18 ocorrerá a substituição processual quando, 
excepcionalmente, pessoa não titular de uma relação jurídica substancial em 
litígio passe a assumir a relação deduzida em juízo. Para este autor, existem casos 
em que se admite que outros exerçam em nome próprio direitos alheios, embora 
se reconheça a influência e a eficácia com relação ao sujeito do direito pelo qual 
o substituto litiga. 

 A tutela coletiva de interesses baseia-se, como menciona Carnelutti,19 na 
hipótese de que a defesa de um dado interesse pode, muitas vezes, não apenas 
favorecer a um determinado legitimado, mas, também, a vários outros, cuja 
satisfação dependa deste respeito. 

 No entanto, para o caso das fundações e associações, dependendo 
das funções sociais inscritas em seus estatutos, não se pode considerar, 
individualmente, que estas estejam a defender interesses exclusivamente de 
terceiros. Afinal de contas, se regularmente constituídas, na forma da lei civil, 
são, também, pessoas plenamente capazes, detentoras de plena autonomia à 
consecução de suas finalidades sociais. E, acaso entre suas finalidades estejam 
a defesa de interesses como o meio ambiente, a ordem urbanística ou qualquer 
outro interesse difuso ou coletivo, tais entidades estarão, na verdade, defendendo 
interesses próprios, já que os fins sociais estabelecidos conteriam previsão 
específica à defesa de tais direitos ou interesses. Portanto, a ação civil pública, 
quando especialmente intentada por entidade assistencial, não busca apenas a 
defesa de direitos de terceiros, mas a proteção e a garantia de interesses próprios, 
na medida em que a criação e as próprias disposições estatutárias estariam a 
eleger a preservação e a proteção de certos interesses buscados. 

 Ocorre que, para a tutela coletiva de direitos, a lei permite e autoriza 
que terceiros, através de legitimação extraordinária ou mesmo por substituição 
processual, possam encampar a defesa de direitos ditos coletivos ou difusos. 
Para o direito nacional, como menciona Fredie Diddier Jr. e Hermes Zanetti Jr.,20 
o direito brasileiro teria seguido um caminho específico:

 “Prefere-se, aqui, indicar, na lei, expressamente, o rol de legitimados 
e estabelecer parâmetros objetivos, como a “representação no Congresso 
Nacional”, para os partidos políticos e a existência legal (legalmente constituída) e 
18 CHIOVENDA, Giusepe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Editora Bookseller. v. II. 2000. pp. 300-
302.
19 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual cicil. São Paulo: Editora Bookseller. v. II. 2000. p.71.
20 DIDIER JR., Fredie, e ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Pódium, 2007. pp. 
198-199.
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pré-constituição ( em funcionamento há pelo menos um ano), para as associações, 
no mandado de segurança coletivo, ou a legitimação da administração direta e 
indireta, MP e associações no caso da LACP.

 Assim, são três as técnicas de legitimação mais utilizadas em ações 
coletivas e que foram adotadas no Brasil: 1) legitimação do particular (qualquer 
cidadão, por exemplo, na ação popula, Lei 4.717∕1965); 2) legitimação de 
pessoas jurídicas de direito privado (sindicatos, associações, partidos políticos, 
por exemplo, mandado de segurança coletivo, art. 5º, LXX da CF∕88); ou, 3) 
legitimação de órgãos do Poder Público (MP, por exemplo, a ação civil pública, 
Lei 7.347∕1985)”. 

 Como condição da ação, a legitimação funciona no sentido de trazer à 
lide sujeitos unidos pelo chamado vínculo de atributividade, substrato fundado 
no direito material que tem por objetivo cimentar a relação processual criada. 
Noutros dizeres, como menciona Alexandre Freitas Câmara,21 pode-se afirmar 
que têm legitimidade para eventual demanda, aqueles que possuem titularidade 
para a relação jurídica tratada. Quando o autor propõe sua demanda, deverá o 
autor comprovar em sua relação jurídica a chamada res in iudicium deducta, que 
significa o bem jurídico em disputa. 

 No que tange a tutela de direitos coletivos, sabe-se que o legislador 
nacional teria optado por contemplar, junto ao rol de legitimados, diversas 
espécies de legitimação, como, por exemplo, do próprio Ministério Público, 
que, como substituto processual22, age por dever de ofício. De outro lado, as 
entidades assistenciais, configuradas como associações e fundações, quando em 
juízo, dada a natureza de seus estatutos e suas finalidades constitutivas, agem, 
também, em nome próprio, pois o direito aos quais se arvoram como defensoras, 
integram o rol de interesses defendidos. Desta forma, em parte, observa-se que 
as entidades assistenciais, quando em juízo à defesa de interesses coletivos ou 
difusos, buscam a tutela de interesses próprios e não apenas de terceiros. Há, 
portanto, em certas ocasiões, legitimação ordinária das entidades assistenciais 
quando atuando na defesa dos interesses coletivos difusos.

 Segundo Wilson de Souza Campos Batalha,23 para a ação civil pública 
inexiste a ocorrência do fenômeno processual da substituição processual. 
Consoante, defende o próprio autor que o proponente da ação civil pública age 
por direito próprio à defesa de direitos comuns inespecíficos e, dessa forma, não 
representa apenas os que tenham interesse reflexos. Estes, inclusive, dependendo 
da matéria abordada, podem ingressar com ações individuais, conforme dito e 
mencionado em linhas anteriores. 

21 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 19 Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris. v. I. 2009. 
p. 116.
22 RESP 876936∕RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
23 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Direito Processual das Coletividades e dos Grupos. 2ª. Ed., São Paulo: Editora LTR, 1992. p. 384.
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 No entanto, em que pese tal posicionamento, a jurisprudência dominante 
do STJ24 tem se posicionado no sentido de que a atuação das associações, como 
um todo, consubstanciaria na chamada legitimação extraordinária por substituição 
processual e não em legitimação ordinária como defende o citado autor. 

 Por outro lado, é necessário destacar que, a legitimação das entidades 
assistenciais é do tipo disjuntiva, isto é, não é necessário que um co-legitimado 
obtenha autorização dos outros legitimados concorrentes, a fim de ingressar com 
a ação civil pública para a defesa de direitos coletivos. 

 Válido lembrar, outrossim, que, mesmo para os casos em que a titularidade 
da ação civil pública venha a ser exercida pelas entidades assistenciais, o Ministério 
Público deverá intervir, dada a relevância do direito posto em discussão. A atuação 
do parquet, mesmo como titular da ação ou ainda custos legis, deverá ocorrer 
de forma obrigatória, sob pena nulidade do processo intentado. Como preferem 
alguns autores,25 a intervenção do Ministério Público, seja como parte ou fiscal da 
lei, fica a depender da existência de interesses públicos, os quais, em maior ou 
menor grau, podem ser considerados indisponíveis. Tal critério de discrímen, ou 
seja, de interesse público, deverá ter em consideração a repercussão social do 
direito defendido. Mediante a análise de tais circunstâncias, decidir-se-á sobre a 
conveniência da ação movida pelo parquet.

 No entanto, para que as entidades assistenciais possam se valer do 
instrumento processual da ação civil pública, faz-se necessário o preenchimento 
de certos requisitos, os quais a própria Lei 7.347∕1985 cuida de elencar. In 
casu, fala-se a respeito da pertinência temática, tópico que será oportunamente 
abordado no item subseqüente. 

5. PERTInênCIA TEMÁTICA À PROPOSITURA DA AçãO CIVIL PÚBLICA 
AJUIZADA POR EnTIDADES DE TERCEIRO SETOR

 Superada a questão da legitimidade das entidades assistenciais 
à propositura da ação civil pública, convém analisarmos a necessidade de 
demonstração da chamada pertinência temática. 

 Segundo consta da doutrina clássica, a legitimação à propositura da ação 
deverá acompanhar, necessariamente, a demonstração de pertinência temática, 
ou vinculação da entidade autora e suas finalidades essenciais. Em verdade, tal 
posicionamento cuida de reproduzir o que afirma a alínea “b” do inciso V do art. 
5º da Lei 7.347∕1985. No entanto, para que as entidades assistenciais possam, 
efetivamente, lançar mão da ação civil pública, necessária a alteração de seus 
respectivos estatutos, sob pena de não estarem preenchidos os requisitos 
24 RESP 667939∕SC, de relatoria da Ministra Eliana Calmon.
25 ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, v. 1: parte geral. 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
v. I. 2001. pp. 540-541. 
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objetivos propostos pela LACP e a conseqüente falta de legitimação ad causam.
Como se verifica em arestos dos tribunais superiores, “a pertinência temática 
significa que as associações civis devem incluir entre seus fins institucionais 
a defesa dos interesses objetivados na ação civil pública ou coletiva por elas 
propostas, dispensada, embora, a autorização de assembléia. Em outras palavras, 
a pertinência temática é a adequação entre o objeto da ação e a finalidade 
institucional”.26 É esta a regra geral. 

 No entanto, ao contrário do que se prevê para as associações civis em 
geral, para as entidades da administração pública direta e indireta, entende-
se que a necessidade de demonstração de pertinência temática encontra-se 
afastada, em razão da interpretação que se faz do art. 82, IV, do CDC e o próprio 
art. 5º da LACP, os quais se aplicam tão-somente para entidades ou associações 
civis, ficando delas excluídas o MP e as entidades vinculadas à administração 
pública direta e indireta.

 Na mesma situação parece se encontrar a Defensoria Pública. Daniela 
Duarte Quintão,27 em artigo publicado, defende que as alterações inseridas pela 
Lei 11.448∕2007 não estabelecem a necessidade de demonstrar, por parte da 
Defensoria Pública, o requisito da pertinência temática à propositura da ação civil 
pública.

 Como defesa de tal postura legislativa, defende-se que, na prática, 
seria absolutamente complicado à Defensoria Pública - também entendemos 
dessa forma para as entidades ligadas à administração pública direta e indireta 
-, a demonstração da referida pertinência temática, que, na prática, se revelaria 
contrária a defesa de interesses difusos e coletivos. 

 Para o caso das entidades assistenciais, as quais integram o extenso 
rol das associações civis, a pertinência temática deverá ser demonstrada initio 
litis, sob pena de não se comprovar a legitimação para a causa. Portanto, para 
o caso das entidades assistenciais, é necessária a comprovação do requisito da 
pertinência temática para o ingresso de ação civil pública. 

6. COnCLUSÕES FInAIS

 Com pouco mais de vinte anos de existência, a Lei 7.347∕1985 traz ao 
lume importante instrumento processual à defesa e à garantia dos chamados 
direitos coletivos e difusos. Como meio de defesa, a ação civil pública teria sofrido, 
ao longo de sua história de vigência legislativa, uma série de modificações, muitas 
26 AgRg no REsp 901936/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
27 QUINTÃO, Daniela Duarte. Aspectos acerca da legitimidade e pertinência temática da defensoria pública para a 
propositura da ação civil pública. Pp. 284-285. In: CASTRO, Dayse Starling Lima. 1. Direito Publico. 2. Direito Con-
stitucional. 3. Previdência Social – Legislação. 6. Direito Tributário. Editora: Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais.
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delas destinadas a ampliar o rol de legitimados, ou ainda, para a inserção de 
novos direitos a serem defendidos através do referido instrumento.  

 Apesar dessas alterações, o mecanismo criado estaria a serviço da 
ordem jurídica vigente, especialmente para proporcionar a defesa, a garantia 
e a prestação, por parte do Estado, dos direitos considerados mais relevantes 
para a ordem jurídica vigente. De fato, a ação civil pública, em certas ocasiões, 
teve de enfrentar a criação de legislações concorrentes, cujo exercício da ação 
coletiva visava assegurar a utilização do mesmo instrumento previsto na Lei de 
Ação Civil Pública, sem que com isso perdesse espaço ou mesmo eficácia frente 
aos desafios sociais que surgiam. 

 A ação civil pública, como foi visto, representa marco revolucionário do 
direito, na medida em que é instrumento por intermédio do qual, sabidamente, 
os seus legitimados avocam para si a defesa de interesses e direitos que não 
necessariamente representam interesses diretos de suas respectivas categorias.  
Por meio de uma legitimação extraordinária, como preferem alguns tribunais, as 
inovações legislativas ocorridas nos últimos anos apenas traduzem a vontade do 
legislador no sentido de ampliar significativamente as hipóteses ou possibilidades 
processuais para o ingresso e propositura da ação civil pública. Desta forma, 
temos que o Estado estaria repartindo as responsabilidades de fiscalização, 
de manejo e de emprego dos recursos destinados à assistência social. Aliás, 
se se entender pela encampação da atividade de assistência social por certas 
organizações civis, o mesmo se diga em relação aos instrumentos processuais 
de controle e fiscalização, afinal de contas, trata-se de corolário lógico do sistema 
de medidas processuais criados à defesa de interesses coletivos e difusos.

 Portanto, a ação civil pública é um poderoso instrumento que, a partir das 
inovações operadas pela Lei 11.448∕2007, amplia sensivelmente o seu espectro 
de ação, na medida em que permite a outros legitimados, a defesa de interesses, 
direitos e primados legais de grande relevância para o sistema normativo. 
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COnSIDERAçÕES InICIAIS

 O esgotamento do modelo liberal clássico e a insuficiência do modelo 
social produziram um novo paradigma que repousa no pluralismo jurídico. Neste 
cenário surge a reforma do Estado brasileiro, implementada a partir de meados 
da última década do século passado, deixando como legado institucional para 
a Nação a criação de novos entes administrativos, dotados de elevado grau de 
autonomia perante o Poder Executivo denominadas de Agências Reguladoras. 

 A revisão das funções do Estado alvitrada pelos Estados Unidos da America 
com a chancela dos organismos financeiros internacionais obteve a hegemonia global, 
restringiu a participação do Estado na prestação de serviços públicos, passando a 
serem desenvolvidos pela iniciativa privada e atribuindo às Agências Reguladoras 
a função regulatória dos serviços, compromissos que foram demandados pelo 
mercado para captação de investimentos. Neste contexto é que foi importada para o 
Brasil a figura da independent regulatory agency, modelo de Agências Reguladoras 
existentes nos Estados Unidos da America desde as últimas décadas do século XIX 
(1887) e que atingiu seu apogeu durante o período de New Deal1.

 A regulação econômica no Brasil desenvolveu-se concomitante com 
o processo de desestatização, implementado a partir de 1995 com a adoção 
do Plano Diretor de Reforma do Estado. E, para regular o mercado de serviços 
econômicos, criaram-se as Agências Reguladoras, consideradas instrumentos 
essenciais, dotadas de autonomia, assegurando o bom funcionamento dos 
serviços públicos. Contudo, apresenta-se nas bases teóricas, em consonância 
com um novo direito administrativo, a primazia para o diálogo, a negociação e a 
parceira com o Terceiro Setor, voltado para uma democracia participativa.

 Nesses termos, verifica-se que a instituição das Agências Reguladoras, 
como entidades responsáveis pela implantação do modelo regulatório pós-
privatização do mercado de prestação de serviços, demanda atenção especial 
do Estado no fortalecimento da credibilidade de sua atuação diante dos anseios 
sociais. Ressalta-se que a captação de investimentos estrangeiros, estabilidade 
do mercado frente às crises econômicas, eficiência e qualidade dos serviços 
prestados e garantia do respeito aos cidadãos como usuários, são elementos 
fundamentais para que haja transparência no trato da coisa pública por esses 
órgãos reguladores. 

 Percebe-se, ainda, que a ampla autonomia das agências para o 
exercício de suas competências, por si só, não garante a eficácia da regulação 
estatal. Tal fato aponta a importância de uma nova relação entre a sociedade e 
o Estado, com a ampliação da participação do cidadão no processo de tomada 
1 O new Deal,  nome dado à série de programas implementados nos Estados Unidos no período  comprendido entre os 
anos de 1933 e 1937, pelo governo do Presidente Franklin Delano Roosevelt com o objetivo de recuperar e reformar a 
economia norte-americana, prejudicados pela Grande Depressão. 
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de decisões da administração pública com relação ao desempenho de suas 
funções estatais; tornando-se imprescindíveis novos instrumentos democráticos 
de controle e fiscalização das agências reguladoras no cumprimento de seus 
objetivos e finalidades. 

 Assim, o controle social que é complementar aos demais, controles 
jurídicos e político-institucionais, consiste em modalidade de democracia 
renovada do papel da sociedade como verdadeiro elemento político. Para 
tanto, o enfoque do trabalho será centrado na reforma do Estado brasileiro e 
na participação cidadã como instrumento fundamental para legitimação desses 
órgãos da administração pública intitulados de Agências Reguladoras no Brasil. 

1. REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO E AS AGênCIAS REGULADORAS

 Atualmente as agências reguladoras atuam sobre setores estratégicos 
dos serviços econômicos, apresentando diferentes graus de dinamismo e avanços 
tecnológicos2. Distinguem-se por atrair interesses públicos e privados, produzindo 
regras ou normas que imputam custos às unidades reguladas, lançando impacto 
em cada ato regulatório desenvolvido sobre os custos das unidades produtivas 
reguladas. 

 Os agentes regulados e às instituições reguladoras são frutos gerados 
pelo processo da economia de mercado. Segundo Edson Nunes, a “estrutura 
regulatória tem por objetivo sanar as imperfeições do mercado, no qual a 
regulação é comprada e vendida3”, ele afirmava ainda, que “as instituições são 
provedoras de serviços licenciados pelo Estado e que regulam uma mercadoria 
monopolista de Estado4”. Processo que aflora uma correlação de forças, no qual, 
requer cautela em cada ato e decisão tomada pelas instituições, em virtude das 
conseqüências e responsabilidades perante os diversos setores envolvidos.

 Neste contexto pode-se afirmar que não existe regulação neutra, e que a 
mesma seja prejudicial ou contrária a uma das partes. Os regulados naturalmente 
buscam garantir normas regulatórias que protejam seus interesses, reduzindo 
os custos e garantindo-os no mercado5. Contudo, o mercado regulatório é uma 
correlação de forças e de interesses que demandam um amplo debate sobre o 
tema6.  

2 OLIVEIRA, Edson Nunes, (Coord.) Agências reguladoras do Estado no Brasil: inovação e continuidade no sistema políti-
co institucional. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, p.15.
3 Ibidem. 
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 STIGLER, George, The Citizen and The State: Essays on Regulation, Univestity of Chicago Press, 1975, In: OLIVEIRA, Ed-
son Nunes, (Coord.) Agências reguladoras do Estado no Brasil: inovação e continuidade no sistema político institucional. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2007, p.15.
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1.1 O Regime Regulatório norte-Americano

 Os regimes regulatórios são padrões de intervenção político-
institucionais, que estruturam as relações entre Estado e o mercado7. Para 
compreender o processo brasileiro, torna-se necessário observar a matriz 
regulatória que inspirou a criação das Agências Reguladoras no Brasil, ou seja, o 
modelo norte-americano. Cabe salientar que a proposta implantada nos Estados 
Unidos da America vem se aperfeiçoando a mais de um século, desde que foi 
criada a primeira agência reguladora, a Interstate Commerce Commssion - ICC, 
no ano de 18878.

 Naquela ocasião a revolução industrial norte-americana trouxe grandes 
monopólios, companhias concentradoras e integradas, trazendo, além da 
urbanização, relações trabalhistas conturbadas9. Neste cenário, os pequenos 
comerciantes sentiram-se ameaçados pelo poder dos monopólios, ocasião 
em que surgiu o movimento progressista, no final do século XIX, liderado por 
intelectuais das ciências sociais, economistas e cientistas políticos, identificando 
instrumentos de poder nas mãos dos monopolistas. 

 Para os Progressistas, o capitalismo monopolista deveria ser controlado 
de maneira a impedir a excessiva concentração de firmas e a manipulação de 
preços. Oportunidade em que surge o movimento pela regulação das atividades 
econômicas nos Estados Unidos, baseada por: estruturas burocráticas 
especializadas; liberdades individuais; capacidade do Estado por intermédio 
de burocracias administrativas; ligação entre a universidade e administração 
pública e conhecimento científico e instituições públicas corretas10, estes fatores 
indicadores, entre outros, foram os que os progressistas idealizavam. 

 Com a Grande Depressão da década de 1930 estimulou-se a 
mobilização de grupos empresariais, que estavam diante da queda de preços, 
do aumento do desemprego, gerando uma crise social e conseqüentemente a 
desestruturação do Estado e da sociedade. Diante deste panorama, o sistema 
regulatório tomou forças e as bases mais corporativistas recepcionaram as 
políticas do New Deal11. Este sistema colaborativo é conhecido desde a 
Primeira Guerra Mundial, com a criação do War Industries Board-WIB, que tinha 
como objetivo mobilizar setores economicamente produtivos da sociedade 
americana, recepcionando as exigências da Grande Guerra12. 

7 EISNER, Marc A. Regulatory politics in transition. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1993. In: 
OLIVEIRA, Edson Nunes, (Coord.) Agências reguladoras do Estado no Brasil: inovação e continuidade no sistema político 
institucional. Rio de Janeiro: Garamond, 2007, p.20.
8 OLIVEIRA, p.15.
9 Ibid. 
10Ibid. p.22. 
11 O new Deal (cuja tradução literal em português seria “novo acordo” ou “novo trato”) foi o nome dado à série de pro-
gramas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo do Presidente Franklin Delano Roosevelt 
com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, e assistir aos prejudicados pela Grande Depressão. 
O nome dessa série de programas foi inspirado no Square Deal, nome dado pelo anterior Presidente Theodore Roosevelt 
à sua política econômica. Diponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki Acesso em 11 jul.2009.
12 OLIVEIRA, p.24.   
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  Em 1933, o novo regime National Recovery Act- NRA, 
estabelecido pelo governo de Franklin Roosevelt como parte das políticas de 
New Deal, tinha por finalidade recuperar a economia americana e combater 
o desemprego. Com essa finalidade foi criada a agência National Recovery 
Administration, segmentada como o WIB, de maneira a atender vários setores 
produtivos da sociedade. 

 Uma das funções da agência era combater a deflação e o excesso de 
capacidade do setor industrial por meio de um plano de quotas de produção 
e fixação de limites de preços distorcendo, assim, a idéia de livre mercado ao 
permitir a “cartelização”. Para tanto, determinou a participação de executivos das 
maiores empresas americanas, cujas presenças foram determinantes para garantir 
o projeto de reformas de New Deal.13 Dessa forma, estimulou-se uma aliança 
do Estado com o setor industrial, o qual legitimou a “cartelização” da indústria, 
conduzindo os rumos da produção, aumentando os preços, contrariando os 
princípios das leis e das Agências Reguladoras. 

 Essas Agências Reguladoras e outras estruturas burocráticas criadas 
passaram a ser mediadoras no projeto de reforma, organização e recuperação 
dos setores produtivos. Inúmeras iniciativas foram adotadas, entre elas a criação 
da Agriculture Adjustment Administration, com a finalidade de replicar, no setor 
agrícola a “cartelização” voluntária, supervisionada pelo governo americano. 

 Outra importante Agência Reguladora criada foi a National Labor 
Relations Board, dirigida por três especialistas, altamente profissionalizantes, que 
colaboraram com várias organizações informais de trabalhadores no cumprimento 
de metas, tais como: (a) adoção de um processo de reconhecimento oficial 
dessas organizações através de um sistema de certificação de sindicatos; (b) 
proteção aos sindicalistas, por descriminação por parte dos empregados; (c) 
garantia no cumprimento das leis de salário mínimo e carga horária de trabalho 
estabelecida; (d) servir de fórum legal para disputas e conflitos entre trabalhadores 
e empregadores, entre outros. 

 Entretanto, a Agência Reguladora considerada modelo de eficiência e 
competência foi a Securities and Exclange Commission – SEC, criada em 1933, 
que tinha por finalidade regular o mercado financeiro quebrado desde 1929, 
tendo como diretor, James Landis, um dos grandes visionários da historia 
da regulamentação nos Estados Unidos. Entre outras reformas regulatórias 
implantadas por Landis estão: (a) a separação entre bancos de investimentos 
e bancos comerciais; (b) divulgação de informações detalhadas sobre títulos e 
ações existentes no mercado; (c) o controle oficial sobre a compra e a venda 
informal de ações; e (d) o registro de todas as holdings de serviços públicos14. 

13 Ibid. p.25.   
14 OLIVEIRA, p.27.   
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 As reformas implementadas visavam manter presente o espírito 
progressista do novo regime regulatório do New Deal, colaborando com todos os 
setores afetados por intermédio das associações representativas desses setores. 
A proposta do novo sistema regulatório foi defendida em eventos técnicos 
e políticos, dando a idéia de que a auto-regulamentação seria uma forma de 
cooperação e de incentivos. Entretanto, além das Agências Reguladoras que 
propiciaram a “cartelização” e a estabilidade da crise, outras novas agências 
foram instituídas para regulamentar setores anteriormente considerados livres, 
como o de alimentos, de remédios e de seguros.  

 Contudo, o regime da regulação social se deu apenas no final da 
década de 1960, com a correção de externalidades do sistema capitalista e 
se caracterizou pela regulamentação de proteção ao meio ambiente, à saúde 
pública, ao consumidor e ao trabalhador. Constituiu neste período, um conjunto de 
Organizações Não Governamentais (ONGs), pautado por uma agenda regulatória 
e contemporânea. Estas agências contavam com cientistas e advogados no seu 
quadro profissional que buscavam pesquisas quantitativas e científicas, seguiam 
seus objetivos traçados, com base em planos de metas definidos. 

1.2 A Reforma do Estado Brasileiro 

 O Brasil foi um dos países, entre muitos, que absorveu a influência 
política e econômica, de reforma do Estado, fenômeno que teve início na década 
de 1980. A mudança do regime regulatório brasileiro se deu concomitantemente 
com a reforma administrativa do Estado. Em 1990, o Brasil, juntamente com 
inúmeros países, vivenciou um processo de estagnação econômica e crise fiscal, 
tornando-se praticamente consensual o prognóstico de redução da intervenção 
do Estado na economia, com a liberação de mercados, através das privatizações 
de empresas estatais e da redefinição dos papéis do Estado15. 

 Uma das propostas recomendadas foi à definição de um Estado mínimo, 
com baixa interferência estatal na economia, quadros funcionais reduzidos e abertura 
global do mercado de capitais. Esta proposta, aderida inicialmente por muitos países, 
acabou sendo abandonada e substituída por aspectos que não excluíam totalmente 
a presença do Estado, mas que reduzia o seu papel regulador, ou seja, fiscalizador 
de inúmeros setores de serviços econômicos sob a argumentação de serem 
instrumentos de promoção, de bem-estar social e do crescimento econômico16.  

 Entretanto, no Brasil o princípio que norteou, teoricamente, a proposta de 
reforma do Estado, visava à implantação de uma administração pública gerencial 
englobando, segundo Carlos César Pimenta17: 
15 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. A Reforma do Aparelho de Estado e a Constituição de 1988. Texto para Discussão. 
Brasília: ENAP, 1995.
16Ibid.
17 PIMENTA, Carlos César. A reforma gerencial do Estado brasileiro no contexto das grandes tendências mundiais. Revista 
de Administração Pública, Rio de Janeiro: FGV, p.179 e 180, set./out.1999.
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 (a) as privatizações; transformação de órgãos estatais em entidades 
públicas não estatais; (b) manutenção somente dos servidores públicos 
responsáveis pela formulação e implantação de políticas públicas; (c) 
contratação de mão-de-obra terceirizada; d) uso de tecnologia da informação; (e) 
descentralização dos processos decisórios internos, externos e entre as esferas 
de governo e (f) implantação dos princípios da transparência de forma a favorecer 
o controle social e de resultados das agências e órgãos estatais. 

 No Governo de Fernando Collor de Melo criou-se o Programa Nacional de 
Desestatização (PND), alicerçado na Lei n.8.031/ 90, que estabelecia o Programa 
Federal de Desregulamentação, com base no Decreto n.99.179/90. Esta proposta 
reconheceu a falência do Estado, o desequilíbrio e a deterioração dos serviços 
públicos, além da adoção de um plano de estabilização da economia e um amplo 
programa de privatização18. 

 A criação do PND era justificada pelo Governo recém empossado, 
em função da necessidade do Estado concentrar suas atividades em funções 
fundamentais como saúde, educação, saneamento básico e habitação, 
oferecendo à iniciativa privada os demais setores explorados pelo setor público19. 
A proposta tinha por percepção, naquele momento, que o Estado deveria se 
retirar das atividades produtivas e voltar às chamadas atividades essenciais 20. 

 O Programa Federal de Desregulamentação vigorou entre os anos de 
1990 e 1992, período em que se desenvolveu um esforço para enfrentar o excesso 
de regras vigentes no país21. Nestes dois anos, adotaram-se 296 medidas visando 
à remoção de obstáculos ao livre exercício da atividade econômica, conforme o 
modelo em vigor. Pesquisa desenvolvida pelos institutos IPEA22, IBAM23 e ENA24 
apontou que o Programa Federal de Desregulamentação tinha uma preocupação 
pontual com questões decorrentes de certas normas e da convicção de que sua 
remoção traria benefícios à atividade econômica e à vida dos cidadãos, mas 
o programa carecia de critérios consistentes sobre o que deveria ou não ser 
desregulamentado e quais seriam os setores estratégicos25. 

 Registra-se que o fracasso do Governo Collor foi um dos fatores que 
estimulou a mal sucedida Reforma Administrativa, pois as medidas tomadas 
visavam à modernização do país, mas o cenário era de paralisação e estagnação. 
Contudo, o Plano Collor era um verdadeiro goro, fator que estimulou o impechment 
18 FERREIRA, Luís Fernando Filardi. Uma análise dos impactos da privatização da Light sob o enfoque da agência regula-
dora e do consumidor. Rio de Janeiro: EBA-PE/FGV, 2000. Dissertação de Mestrado em Administração.
19 BRASIL. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 11 jul.2009. Art. 1º, §1º, da Lei n.8.031/90
20 MODIANO, Eduardo. Um balanço da privatização nos anos 90. In: A privatização no Brasil, o caso dos serviços de 
utilidade pública. Rio de Janeiro: BNDES, 2000
21 OLIVEIRA, p.36.   
22 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
23 Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
24 Escola Nacional de Advocacia,
25 IPEA; IBAM; ENAP; Subsídios para a Reforma do Estado, vol.3. Desregulamentação e Novas Regulações.  Rio de 
Janeiro, 1995, p.58.
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impetrado contra o Presidente da República em 1992. Salienta-se que o 
desmantelamento dos serviços públicos e da redução do funcionalismo estatal, 
coube a seu sucessor Itamar Franco a persecução do objetivo do Programa de 
Privatizações26. 

 Anota-se que o Governo nas mãos de Itamar Franco havia uma expectativa 
de paralisação do processo de privatização das estatais, mas ao contrário, no final de 
seu governo identificou-se que o PND seguiu o curso traçado no governo anterior e 
que 17 processos de privatização foram efetivados com uma arrecadação equivalente 
a U$ 4,7 bilhões, marca superior ao Governo Fernando Collor27. 

 Ainda no processo eleitoral de 1994, o então candidato à Presidência 
da República dava sinais de que retornaria às propostas de desestatização e 
de reforma do Estado. Em seu plano de governo Fernando Henrique Cardoso28 
afirmava que:

 A crescente parceria com o setor privado na propriedade e gestão da 
infra-estrutura nacional exigirá a redefinição do papel do Estado como instância 
reguladora, com poder de evitar monopólios e abusos que tendem a ocorrer em 
situações de concentração do poder econômico. É preciso que o governo tenha 
realmente a capacidade de regular a prestação de serviços públicos no interesse 
do cidadão e dos objetivos estratégicos do país.

 Empossado, o Governo de Fernando Henrique entendeu que a crise 
brasileira era uma crise de Estado e que era necessário desenvolver a reforma 
do Estado, considerada indispensável para a estabilidade econômica, para o 
desenvolvimento sustentado e para a correção das desigualdades sociais29. Diante 
da retomada do processo de privatização, vários analistas indicavam a necessidade 
de desenvolver uma reflexão acerca do marco regulatório a ser criado, uma 
vez que os setores de infra-estrutura e serviços públicos, como energia elétrica, 
telecomunicações, transportes, petróleo e gás natural, entre outros, não poderiam 
apenas ser privatizados e sua regulação deixada por conta do mercado.

 Tendo em vista a substituição do monopólio público pelo privado, 
segundo Murilo Portugal Filho, ex-coordenador do Programa Federal de 
Desregulamentação, “em alguns casos a privatização requer como pré-requisito 
uma ampliação ou modernização do aparato regulatório existente”. Salienta 
ainda que: “a experiência internacional indica que programas de privatização 
bem sucedidos requerem uma ampliação e modernização do aparato regulatório, 
especialmente no campo dos serviços públicos30”. 
26 OLIVEIRA, p.37.   
27 VELASCO Jr. Licínio. A economia política das políticas públicas: fatores que favoreceram as privatizações  no período 
1985/94. Textos para Discussão, n.54, BNDES, Rio de Janeiro, abr.1997.
28 CARDOSO, Fernando Henrique. Mãos à obra, Brasil: Proposta de governo. Brasília, 1994.
29 OLIVEIRA, p.38.    
30 IPEA; IBAM; ENAP; Subsídios para a Reforma do Estado, vol.3. Desregulamentação e Novas Regulações.  Rio de 
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 O processo de privatização, remodelado no Governo de Fernando 
Henrique, visava à redução da dívida pública e à indução da reestruturação 
produtiva do parque industrial brasileiro, aumentando a eficiência do sistema 
econômico. Entretanto, a reforma do Estado no Brasil deveria ser entendida 
dentro de um contexto de redefinição do papel do Estado, o qual deixaria de ser 
o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social para se tornar 
promotor e regulador, conforme afirmações constantes no Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho do Estado31. 

 Já a reforma administrativa traçada pelo governo tinha por objetivo, 
segundo o economista e cientista político Bresser Pereira, propiciar uma transição 
da administração pública burocrática e gerencial, salientando que esta transição 
não poderia ser realizada com a mesma intensidade em todos os setores do 
governo, devendo ser construída sob a administração burocrática32. Bresser 
afirma, ainda, que a reforma visava à transformação do modelo implantado nos 
anos de 1930 e 1940 pelo Governo Vargas, em um modelo de administração 
gerencial. 

 Mas o fato é que no primeiro período do Governo Fernando Henrique, 
nenhuma definição clara de como deveriam ser os novos órgãos responsáveis 
pela fiscalização e regulação dos serviços públicos no Brasil foi identificada33. 
Situação que, em 31 de maio de 1996, fez com que o Conselho de Reforma do 
Estado recomendasse uma série de princípios a serem seguidos na construção 
do marco legal dos novos entes reguladores, entre eles destacam-se:

 (a) autonomia e independência decisória; 

 (b) ampla publicidade de normas; 

 (c) celeridade processual e simplificação das relações entre consumidores 

e investidores; 

 (d) participação de todas as partes interessadas no processo de 

elaboração de normas regulamentares em audiência públicas; e 

 (e) limitação da intervenção estatal na prestação de serviços públicos 

aos níveis indispensáveis à sua execução34. 

 Para garantir a autonomia financeira do ente regulador recomendava-se 
que este fosse organizado sob a forma de autarquia. Já no que tange a autonomia 
decisória, determinados fatores deveriam ser analisados tais como: a nomeação 
dos dirigentes, o processo decisório colegiado e a perda do mandato. Outros 
Janeiro, 1995, p.58
31 BRASIL, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, versão 9.8.95, Câmara da Reforma do Estado, Presidência 
da República, Brasília, 1995.
32 BRESSER PEREIRA, ENAP jan/abr 1996. 
33 OLIVEIRA, p.38.    
34 BRASIL. Construção do Marco Legal dos Entes Reguladores, Recomendação de 31 de maio de 1996., Conselho de 
Reforma do Estado. Cadernos MARE de Reforma do Estado, n.8, Brasília: MARE, 1997.
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pontos de ordem técnica também deveriam ser observados tais como: termos 
para a participação de usuários, consumidores e investidores na elaboração de 
normas ou soluções do órgão para acolher compromisso de cessão de prática 
econômica, específica e de compromisso de desempenho como forma de 
solucionar conflitos, entre consumidores e prestadores de serviços35. 

 No Governo de Fernando Henrique, estudos realizados pelo Conselho 
de Reforma do Estado apontavam a necessidade de haver uma segmentação 
dentro do próprio governo, para viabilizar o debate político sobre o novo marco 
regulatório no que diz respeito aos serviços públicos no Brasil, mas desconhece-
se se a proposta chegou a ser implementada.   

 Entretanto, a implantação do modelo regulatório no Brasil ultrapassa 
os dez anos, e identifica-se que as mudanças e as adaptações são necessárias 
para que se possa garantir uma estrutura adequada, bem como uma prestação 
de serviços condizente com a realidade nacional. Neste sentido passaremos 
a abordar os instrumentos de controle social disponível na atual processo de 
regulamentação, para que os usuários possam interferir e contribuir com o 
controle e o desenvolvimento econômico e social do Estado brasileiro. 

2. A PARTICIPAçãO DA SOCIEDADE COMO InSTRUMEnTO DE 
COnTROLE 

 A discussão sobre os instrumentos de controle em relação à autonomia 
das Agências Reguladoras no país é recente, sem detrimento da experiência 
internacional, especialmente norte-americana36. No entanto, a concentração de 
poderes discricionários nesses órgãos, representantes do Estado em setores 
econômicos e sociais, deve ser acompanhada pelo desenvolvimento de 
mecanismos de controle e limitação. 

 Estas características adotadas pelo sistema norte-americano não 
tiveram a mesma inserção no Brasil, devido à cultura do país ser diferente, ou 
seja, os rumos da política socioeconômica estão centralizados nas mãos da 
Administração Pública direta e centralizada. Este comportamento reflete sobre a 
política governamental adotada a partir de 2003, oportunidade em que foi posta 
em discussão a autonomia dessas entidades, principalmente no que se refere à 
independência das ações decisórias, instrumental e financeira, por entenderem 
que os representantes gozavam de excessiva autonomia37.

 Embora o sistema regulatório brasileiro tenha sido criado sob influência 
americana, há divergências quanto ao propósito e o momento em que essas 
entidades autônomas foram criadas nos dois países. Nos Estados Unidos da 

35 OLIVEIRA, p.47.    
36 LEHFELD, Lucas de Souza. Controle das agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2008 p.274.
37 Ibidem, p.276.
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America, o desenvolvimento se deu, especialmente, em plena crise econômica 
que assolou esse país na década de 30, tendo as Agências Reguladoras como 
fortalecimento da intervenção estatal nos setores econômicos, sob os princípios 
do capitalismo liberal38. Já no Brasil, as agências reguladoras foram instituídas 
em função de uma reforma administrativa, na década de 90, e de amplo processo 
de privatização das empresas estatais que atuavam em setores econômicos e do 
monopólio estatal. 

 O objetivo do presente trabalho visa salientar as instituições jurídicas, 
políticas e, de modo especial, as sociais, no Brasil, que devam desempenhar função 
de limitação e autonomia das agências reguladoras. Cabe ressaltar que a análise 
tem por finalidade visualizar um sistema instrumental com ampla possibilidade 
de integração de novos institutos os quais possam contribuir com o processo de 
legitimação das agências perante os diversos setores da sociedade.

 Atualmente no Brasil existem diversos poderes e instituições que atuam 
sob o controle das agências reguladoras, tais como: o Poder Executivo, o Poder 
Legislativo, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a 
participação da sociedade que se dá através de entidades organizadas. Não 
menosprezando os demais órgãos institucionais, pois ambos têm papel importante 
e estratégico. Desenvolveremos o presente trabalho centrado na participação do 
cidadão, identificando os instrumentos e as formas com os quais a sociedade 
possa participar do controle sobre as Agências Reguladoras no Brasil. 

2.1 O Controle Social no âmbito das Agências Reguladoras

 O processo histórico da sociedade tem demonstrado que a participação 
popular tem sido decisiva na legitimação democrática das agências. Justen Filho 
afirma que será “mais satisfatório o resultado da atuação das agências quanto 
maior for à institucionalização dos representantes da sociedade civil39”. 

 Com o advento da Emenda Constitucional n.19/98, inovou-se o 
conteúdo do artigo 37, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988, que define 
a participação do usuário na administração direta e indireta. A participação dos 
usuários não deve ser restrita às tomadas de decisões, mas de acordo com Justen 
“são sistemas que permitam aos diversos segmentos da sociedade acompanhar 
a regularidade da gestão e a satisfação da atuação das agências” 40. 

 A participação dos usuários também esta prevista no artigo 3º da Lei n. 
8.987/95, que dispõe sobre a fiscalização da prestação dos serviços públicos, 
concedidos ou permitidos, a ser realizada pelo poder concedente, o qual “deverá 
contar com a cooperação dos usuários”. Já o artigo 30 da mesma Lei prevê que de 
acordo com as normas vigentes a fiscalização deverá dar-se por uma comissão, 
38 Ibidem, p.278. 
39 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, 585.
40 Ibidem
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composta por representantes do poder concedente, da concessionária e dos 
usuários41. 

 O controle social é abordado com destaque por Fernando Herren 
Aguillar que salienta que “o controle que efetivamente caiba a setores da 
sociedade diretamente sobre os serviços públicos, sejam eles desempenhados 
por empresas privadas ou pelo próprio Estado”, bem como pelo “poder de que 
desfrute a sociedade para interferir nas decisões estatais a respeito dos órgãos 
reguladores, na sua composição e modelagem” 42. 

 No entanto, a participação popular é uma das modalidades de controle 
social disponíveis na atual conjuntura que possibilita ao cidadão comum manifestar 
seus anseios. Dentre as garantias de participação pública, cabe considerar alguns 
institutos, os quais fazem parte do escopo e do aperfeiçoamento do controle 
social, tais quais: (a) as ouvidorias; (b) os convênios; (c) os órgãos institucionais 
de defesa dos consumidores; (d) conselhos consultivos e (e) audiências públicas. 
Passemos à abordagem de cada uma delas. 

A) OUVIDORIAS 

 A figura do ouvidor é um instrumento de uso social, previsto na maioria 
das Agências Reguladoras. Destacamos: a Lei n. 9.427/96, a qual institui a Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e que prevê em seu artigo 4º, §1º, a figura 
do ouvidor, com atribuições de “receber, apurar e solucionar as reclamações dos 
usuários”, misteres a serem exercidos por um dos diretores da autarquia43. A 
propósito, o instituto foi objeto de regulamentação através do Decreto n. 2.335/97, 
em seu artigo 8º, §1º, no qual confere “a responsabilidade final pela cobrança da 
correta aplicação de medidas pelos agentes no atendimento às reclamações44”. 

 No caso da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, está 
previsto na Lei n. 9.472/97, artigo 8º, §1º, de modo expresso, o dispositivo prevendo 
a instituição da Ouvidoria, cujo titular “será nomeado pelo Presidente da República 
para o mandato de dois anos, permitida uma recondução” conforme previsto 
no artigo 45 caput45. Caber-lhe-á “produzir, semestralmente ou quando oportuno 
apresentar apreciações e críticas sobre a atuação da Agência”, encaminhando-as 
aos órgãos diretivos das próprias entidades, do Poder Executivo e do Congresso 
Nacional, com base no artigo 45, § único, e por fim adotando os procedimentos 
necessários conforme artigo 123 da Resolução n.197 da ANATEL46. 

 Destaca-se também o exemplo de uma agência estadual, Agência 
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - 

41 BRASIL. Lei 8.987/95 Disponível em http:// www.presidencia.gov.br, Acesso em 13 jun. 09. 
42 AGUILLAR, Fernando Herren. Controle social de serviços públicos. São Paulo: Max Limond, 1999, p. 248.
43 MASTRANGELO, Claudio. Agências reguladoras e participação popular. Porto Alegre: Livraria do advogado. 
2005.p.141.
44 MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Agências reguladoras. Barueri, São Paulo: Manole, 2003.p, 214.
45 Ibidem, p. 239. 
46 MATRANGELO, p.141.
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AGERGS, a qual em seu artigo 14, § 2º da Lei n.10.931/97 prevê a disponibilização 
de Ouvidoria, remetendo sua regulamentação para os artigos 13 e 27 do 
Regimento Interno do Decreto n. 39.061/9847.

 O Projeto de Lei n.3.337/04, que tramita no Congresso Nacional, também 
pretende inovar com relação ao Ouvidor, definindo que deverá ser introduzido 
em todas as Agências Reguladoras, com atuação “junto à Diretoria Colegiada 
ou Conselho Diretor da respectiva Agência Reguladora sem subordinação 
hierárquica e exercerá suas atribuições sem acumulação com outras funções”, 
conforme previsto no artigo 13 do mesmo Projeto de Lei. 

 Já no artigo 14 do Projeto de Lei tem a previsão em que o “ouvidor 

será nomeado pelo Presidente da República para o mandato de dois anos, 

admitida uma recondução”.  No parágrafo 1º são atribuídas ao ouvidor “zelar 

pela qualidade dos serviços prestados pela Agência Reguladora e acompanhar 

o processo interno de apuração das denúncias e reclamações dos usuários, 

seja contra a atuação dela ou contra a atuação dos entes regulados”. O “ouvidor 

terá acesso a todos os assuntos e contará com o apoio administrativo de que 

necessitar, competindo-lhe produzir, semestralmente ou quando julgar oportuno, 

apreciações sobre a atuação da Agência Reguladora, e encaminhar a quem de 

direito”, conforme preconiza o parágrafo 2º do Projeto de Lei48. 

B) COnVênIOS 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica de acordo com o Decreto n.2.335/97 
tem a prerrogativa de descentralizar “suas atribuições, mediante delegação, aos Estados 
e ao Distrito Federal, atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de energia elétrica”, conforme preconiza o artigo 19 do Decreto49.

 Segundo Ferreira Neto a “descentralização só é possível na medida 
em que o Estado delegado tenha condições técnicas de arcar com as 
responsabilidades advindas da atividade reguladora do setor50”. A faculdade 
conferida à agência está plenamente justificada, tendo em vista que lhe foi 
conferida uma formidável gama de competências, cuja execução se afigura de 
extrema dificuldade, considerando a deficiência de recursos51. 

 
47 BRASIL. Disponível em: http://www.agergs.rs.gov.br Acesso em 05 jul.2009.
48 BRASIL. Disponível em http://www.camara.gov.br. Acesso em 05 jul.2009.
49 _______ Disponível em http://www.planalto.gov.br Acesso em 05 jul.2009.
50 FERREIRA NETO, Arthur e outros. Aneel - Agência Nacional de Energia Elétrica. In: MOOL, Luiza Helena (Org.) Agência 
de Regulação do Mercado. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002, p.170.
51 MATRANGELO,p.142.
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 No caso concreto de delegação de competências, com base no extrato 
de convênio n.008/98, verifica-se que a: 

 Descentralização de atividades complementares da ANEEL à AGERGS 
relativa à fiscalização de serviços e instalação de serviços de energia elétrica; 
formulação de padrões regionais de qualidade de serviços de energia elétrica; 
apuração e solução de queixas de consumidores e dos agentes setoriais; estímulo à 
organização e operacionalização dos conselhos de consumidores52. 

 Esta modalidade de descentralização oportuniza aos usuários desta 
modalidade de serviços uma aproximação para reclamar, peticionar ou sugerir 
perante o órgão centrado no próprio Estado, com base em cláusula firmada 
em convênio, no qual são destinados recursos pela ANEEL à AGERGS, 
vinculados à Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica53. 

C) ÓRGãO DE DEFESA DO COnSUMIDOR 

 No controle social, acerca da atuação das Agências Reguladoras constata-
se que é um processo que se fortalece a cada período. Identifica-se que em 
determinados países as associações de consumidores têm espaço assegurado junto 
aos meios de comunicação. No caso brasileiro identificam-se inúmeras experiências, 
entre elas destacamos: atendendo ao disposto na Lei 8.987/95, artigo 29, “que 
incumbe ao poder concedente, XII - estimular a formação de associações de usuários 
para defesa de interesses relativos ao serviço54”, e, por meio da Resolução n. 138/00, 
da ANEEL, em que “estabelece as condições gerais para a formação, funcionamento 
e operacionalização dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica55”. 

 Ressalta-se que o Conselho de Consumidores tem caráter consultivo, 
voltado para a orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento 
das tarifas e à adequação dos serviços prestados ao consumidor final. O órgão 
será obrigatoriamente composto por um representante titular e um suplente das 
classes de consumidores, e ainda, deverá ter representação compulsória de um 
membro titular e um suplente de entidades encarregadas da proteção e defesa 
do consumidor, PROCON ou Ministério Público56.

 Identificam-se ainda, outras agências com adoção de políticas 
semelhantes como é o caso da ANATEL, que criou o Comitê de Defesa dos 
Usuários de Serviços de Telecomunicações, por meio da Resolução n. 107/99. 

 Por fim, merece destaque a iniciativa empreendida no Estado do 
Rio Grande do Sul, que institui o Código Estadual de Qualidade dos Serviços 
Públicos, com base na Lei n. 11.075/98, com vistas a “balizar e avaliar a qualidade 
dos serviços de natureza pública e bens de uso comum do povo, buscando a 

52 MATRANGELO, p.142
53 Ibidem.
54 BRASIL. Disponível em: http://www.planalto.gov.br Acesso em 05 jul. 2009.
55 _______. Disponível em: http://www.cemig.com.br Acesso em 05 jul.2009.
56BRASIL. Disponível em: http://www.cemig.com.br Acesso em 05 jul.2009. (artigo 2º da Resolução 138 de 10.05.00)
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adequada utilização e satisfação dos consumidores”, por exemplo, nas áreas de 
energia elétrica, água e esgotos, telecomunicações e transportes57. 

D) COnSELHO COnSULTIVO 

 A legislação brasileira prevê, inicialmente, a possibilidade de participação 
popular em conselhos consultivos das Agências Reguladoras, isto é, em órgãos 
responsáveis pela emissão de opiniões, aconselhamento do órgão de direção, 
apreciação dos relatórios anuais do órgão de direção, entre outros. Destaca-
se como exemplo a indicação de pessoas pelo Poder Legislativo e pelo Poder 
Executivo, pelas entidades de classe das empresas reguladas, por entidades 
representativas dos usuários e por entidades representativas da sociedade em 
participar dos conselhos consultivos das agências reguladoras58. 

 Esse processo de participação popular, disciplinado pelo legislador, 
possibilitando a participação dos cidadãos ou de grupos sociais, serve para 
compensar a carência de legitimidade democrática que possuem os atos 
emitidos pelas Agências Reguladoras.  Estes atos administrativos possibilitam 
que os usuários possam expor as “tendências, preferências e opções que possam 
conduzir o Poder Público a decisões de maior aceitação consensual59”.

 Oportunizando a participação popular, destacam-se as Agências 
Reguladoras que têm previsão legal na participação dos conselhos, entre elas: 
a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, Lei n.9.472/97, artigo 34. O 
Conselho será integrado por representantes indicados pelo Senado Federal, pela 
Câmara dos Deputados, pelo Poder Executivo, pelas entidades de classe das 
prestadoras de serviços de telecomunicações e por entidades representativas 
dos usuários, cabendo ao Conselho Consultivo, conforme previsto no artigo 
35 da mesma Lei, opinar sobre o plano geral de metas para universalização de 
serviços prestados no regime público, aconselhar a instituição ou eliminação da 
prestação de serviço no regime público, apreciar relatórios, requerer informações, 
entre outros60. 

 Cabe salientar que as leis relativas à ARSESP61, de São Paulo (artigos 
22 e 23 da Lei Complementar n. 1.025/07), e à agência reguladora do Estado do 
Rio Grande do Sul (artigo 6º, III e IV, da Lei Estadual n.10.931/97) estatuem que, 
além de membros escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, haja participação 
popular em órgãos deliberativos das agências, os órgãos superiores das Agências 
Reguladoras estaduais62. 

57 _______. Disponível em http://www.al.rs.gov.br Acesso em 05 jul.2009.
58 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências  reguladoras. Belo Horizonte: fórum, 2008. p,101. 
59 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. 3.ed.Rio de Janeiro: Renovar, 2007.p, 256.
60 MOTTA,.p, 238.
61 ARSESP: Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
62 CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências  reguladoras. Belo Horizonte: fórum, 2008. p,108. 



Marinez Chiele

179

 Existem situações idênticas, como é o caso da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Campo Grande que versa sobre a participação 
da sociedade em seu artigo 14 da Lei Municipal n. 3.837/00. Assim, identificam-
se as oportunidades para a participação popular nas mais diversas esferas das 
Agências Reguladoras, na qual o controle social pode se efetivar por intermédio 
da atuação direta de representas da sociedade em órgãos deliberativos ou órgãos 
de direção das Agências. 

E) AUDIênCIA PÚBLICA

 Outra espécie de controle social consiste nas consultas e audiências 
públicas, as quais, além de garantir publicidade dos atos das Agências 
Reguladoras, permitem a participação dos interessados no processo normativo63, 
bem como sua manifestação.  Cabe ressalvar que a submissão da agência a 
procedimentos rígidos, ou seja, normativos e decisórios, configura forma de 
controle sobre a atuação64. 

 A efetiva participação popular, segundo Egon Bockmann Moreira,65 
em levantamento estatístico desenvolvido, é verificada em dados coletados 
junto às Agências Reguladoras, confirmando a ausência de efetivo exercício de 
participação democrática nas consultas públicas, visto que poucos podem arcar 
com os custos da participação, ou seja:

[...] quem participa ativamente da elaboração normativa de 
regulação econômica são as empresas dos respectivos setores, 
que aportam investimentos nessa atividade a fim de conquistar 
proveitos. As empresas têm um custo relativo à sua interação 
e ao convencimento dos reguladores, visando que as normas 
a serem emanadas as beneficiem diretamente. É um custo 
despendido na obtenção da legislação (arcado posteriormente 
pelos usuários e consumidores).

 Contudo, verifica-se a necessidade de ampliar e de qualificar os 
instrumentos de controle social das Agências Reguladoras, os quais se 
encontram contemplados na Exposição de Motivos do Projeto de Lei n. 3.337/04, 
encaminhado ao Congresso Nacional, que dispõe sobre as regras aplicáveis às 
agências reguladoras relativamente à sua gestão, organização e mecanismos 
de controle social e que redefine atribuições no âmbito das autarquias e dos 
Ministérios. 

63 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Audiência pública e regulação e regulação. Revista de Direito Público da Economia – 
RDPE, Belo Horizonte, n.4,2006,  p145-167.
64 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Um estudo dos mecanismos de accountability da regulação do setor de telecomunica-
ções no Brasil. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, n.14. 2006, p.153-209.
65 MOREIRA, Egon Bockmann. Agências reguladoras independentes, déficit democrático e a elaboração processual de 
normas. In: CUÉLLAR, Leila. Introdução às agências  reguladoras. Belo Horizonte: fórum, 2008. p, 110. 
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 A motivação dispõe sobre: (a) a decisão da colegiada como forma de 
respaldar as decisões do regulador (art.3º); (b) obrigatoriedade, para que todas 
as Agências realizem consulta pública, além da necessidade de ampla divulgação 
dos resultados da consulta e audiência pública, realizadas (arts. 4º e 7º); e (c) 
direito das associações de defesa do consumidor/usuário de indicarem até três 
representantes especializados para acompanhar os processos de consulta 
pública, custeados dentro das disponibilidades orçamentárias pela própria 
Agência (art. 4º, § 5º)66. 

COnSIDERAçÕES FInAIS 

 O Estados Unidos da América foi o pioneiro na implantação da nova 
modalidade de administração pública regulatória, através das Agências 
Reguladoras no ano de 1887, com a criação Interstate Commerce Commssion- 
ICC. Processo que foi incorporado com a Grande Depressão da década de 
1930, devido à crise econômica e social que se alastrava sobre o país. Este 
fenômeno conduziu o Estado a tomar novas atitudes de cunho econômico, social 
e administrativo, adotando o modelo regulatório e recepcionando as políticas de 
New Deal, condição da Grande Guerra. 

 No Brasil as Agências Reguladoras foram criadas a partir da década de 90, em 
virtude do processo de desestatização e reforma do Estado brasileiro, que optou em 
recepcionar o sistema regulatório, tendo como matiz os Estados Unidos da América. 
Inicialmente este novo instrumento regulatório enfrentou problemas substanciais, 
quanto à adaptação das Agências na estrutura organizacional administrativa e no 
sistema jurídico pátrio. Porém, a resistência enfrentada por autonomia pelas Agências 
Reguladoras deve-se à cultura política econômica existente no país em virtude da 
centralização das decisões administrativa do governo.

 Cabe destacar, que apesar da experiência brasileira ser recente, 
identificam-se inúmeros fatores de destaque, no que tange o controle social, 
pois, diversas modalidades de controle social estão à disposição da sociedade, 
possibilitando a manifestação do cidadão através, das ouvidorias, dos convênios 
efetuados, dos órgãos institucionais de defesa dos consumidores, dos conselhos 
consultivos e da realização das audiências públicas.

 Entretanto, sabe-se que este modelo, apesar de possuir diplomas legais, 
que permitam a participação popular na atuação dos entes reguladores, na prática 
essa participação ainda é pequena, necessitando de uma maior valorização 
desse mecanismo, permitindo uma participação concreta da população nos 
procedimentos normativos e decisórios das Agências Reguladoras.

 No entanto, não basta a publicidade dos atos das Agências Reguladoras, 
pois somente por meio de uma participação efetiva da sociedade será garantido 

66 BRASIL. Disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/integras/210114.pdf Acesso em 05 jul.2009.
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o controle social sobre a atuação das Agências. Da mesma forma, apenas 
através de um controle mais intenso sobre as Agências é que se conseguirá 
atenuar a ausência de legitimação democrática existente na composição e no 
funcionamento desses entes reguladores. 
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1. InTRODUçãO

 A estrutura previdenciária no Brasil está organizada sob um modelo 
composto de três segmentos distintos: a seguridade oficial, compulsória, 
sob regime de caixa e benefício definido, com limite máximo estabelecido; a 
previdência complementar fechada, voluntária, sob o regime de capitalização, 
com benefício definido ou contribuição definida; e a previdência complementar 
aberta, também voluntária e sob regime de capitalização e com contribuição 
definida. Os dois últimos segmentos são privados, contudo, apresentam uma 
diferença básica, a previdência complementar aberta visa lucro.

 A previdência social é mantida pelo Governo Federal. A previdência 
complementar, de natureza privada, é, na modalidade aberta, comercializada 
pelas instituições financeiras e destinada a qualquer pessoa física, enquanto que 
na modalidade fechada é instituída por empresas ou associações de classe aos 
trabalhadores ou associados a elas vinculados.

 O regime de previdência privada, de caráter complementar, é facultativo 
e organizado de forma autônoma em relação ao sistema de previdência social, 
sustentado pela constituição de reservas constituídas pela contribuição dos 
participantes e patrocinadores ou instituidores. Destina-se a recompor o nível 
de renda em casos de aposentadoria, invalidez ou morte, em último caso, pelo 
pagamento de pensão aos dependentes.

 Os fundos de pensão, como normalmente são denominadas as 
entidades fechadas de previdência complementar, referidas também como 
EFPC, representam, atualmente, uma importante alavanca no desenvolvimento 
financeiro dos países, além de desempenharem importante instrumento 
garantidor de nível de renda na aposentadoria dos trabalhadores beneficiados. 
As escolhas econômicas de investimentos realizadas pelos fundos têm elevados 
impactos sociais e ambientais e isto os consolida como relevantes vetores do 
desenvolvimento econômico.1

 O acesso ao regime de previdência complementar fechado é facultado 
a grupos de pessoas com vínculo empregatício ou associativo, sindical ou 
cooperativo a patrocinadores (empregadores) ou instituidores (pessoas jurídicas 
de caráter profissional, classista ou setorial), conforme o caso. Assim, na gestão 
dos fundos de pensão, há necessidade de atendimento às expectativas de 
participantes, assistidos, patrocinadores ou instituidores.

 A previdência complementar foi tratada na Constituição Federal de 1988, a 
qual remeteu à lei complementar a competência para regulamentar este sistema. 
1 ABRAPP. Relatório social das entidades fechadas de previdência complementar – 2008. A contribuição dos fundos de 
pensão para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Disponível em 
 www.abrapp.org.br/.../relatorio_social/.../Relatorio_Social_Completo.pdf. Acesso em: 20 set 2009.
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 Em 2001 foram editadas as duas Leis Complementares 108/2001 e 
109/2001, destinadas a este fim, sendo consideradas como marco legal para a 
estabilização e a segurança do sistema. Além dessas normas, existem resoluções, 
decretos e outros instrumentos destinados a estabelecer todos os parâmetros 
legais a serem observados pelos diversos agentes, públicos e privados, que 
interagem com o sistema de previdência complementar.
 
 A legislação determinou uma série de controles a serem exercidos 
sobre as EFPC. Dessa forma, prevê o controle estatal, dos patrocinadores ou 
instituidores, o controle interno da própria EFPC e o controle social, exercidos 
pelos participantes assistidos e pelas diversas entidades do terceiro setor criadas 
para defender os interesses dos envolvidos com a previdência complementar. 
Concede ao sistema de gestão das EFPC uma administração paritária com a 
composição paritária nos órgãos de gestão por representantes de associados 
e patrocinadores, requisitos mínimos para a disponibilização de informações e 
elementos para uma boa governança corporativa dos fundos.
 
 O objetivo deste trabalho, portanto, é fazer um levantamento, de forma 
sucinta, dos controles exercidos sobre as EFPC mediante a descrição concisa do 
sistema de previdência complementar, da legislação e dos controles estabelecidos, 
além de fornecer subsídios para a compreensão inicial acerca da importância 
desse sistema para a previdência social, para a economia e para a estabilidade 
social. Partindo dessas considerações torna-se possível a visão da importância 
do controle social sobre os fundos de pensão. Assim, a responsabilidade não 
é apenas dos patrocinadores e instituidores, mas também dos associados que 
contribuem para a formação da reserva garantidora de seus benefícios futuros, do 
Estado que regulamenta, fiscaliza e da própria sociedade que se beneficia tanto 
na fase de acumulação de capital quanto na de recebimento de benefícios.

 Embora existam diversos mecanismos de comunicação com a sociedade, 
exigências legais de fornecimento de informações e vários fóruns para debates 
sobre a previdência complementar, o País carece de pesquisas científicas para 
propor melhorias no sistema2, seja por intermédio da avaliação de experiências de 
outros países, da análise das propostas de organismos internacionais, da revisão 
da legislação e dos controles necessários, conferindo ao sistema a flexibilidade 
para atuar numa economia de mercado, na qual busca a rentabilidade necessária 
à manutenção dos compromissos assumidos.

 As informações aqui compiladas foram obtidas por meio de pesquisa 
bibliográfica, coleta de dados disponibilizados por órgãos governamentais e por 
entidades relacionadas à previdência complementar, estudos de organizações 
internacionais e levantamento da legislação aplicável.

2 CHAN, Betty Lílian. SILVA, Fabiana Lopes. MARTINS, Gilberto de Andrade. Fundamentos da previdência complementar: 
da atuária à contabilidade. São Paulo: Atlas: FIPECAPI/USP, 2006. p. 101.
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 O trabalho está dividido em três partes: a primeira trata das informações 
sobre a previdência complementar no Brasil, aspectos históricos, princípios 
internacionais e legislação aplicável; a segunda refere-se aos tipos de controle 
propriamente ditos, estatal, dos patrocinadores e dos instituidores, dos 
participantes e assistidos, com enfoque sobre o controle social; finalizando com 
as tendências futuras da previdência Complementar no Brasil para o controle 
social, discorrendo sobre a educação financeira e previdenciária e as novas 
propostas de aplicação de recursos dos participantes em perfis de investimentos 
escolhidos por eles. Finalmente, encerra-se com a conclusão e as referências 
bibliográficas.

2. O SISTEMA FECHADO DE PREVIDênCIA COMPLEMEnTAR 

2.1. Breve histórico e considerações iniciais

 O marco legal da previdência complementar no Brasil foi a Lei nº. 6.435, 
de 1977, destinada a regulamentar os montepios e o funcionamento de algumas 
entidades de previdência complementar de estatais existentes à época e a fomentar 
o mercado de capitais do país pela canalização da poupança previdenciária de 
acordo com o 2º Programa Nacional de Desenvolvimento, seguindo a experiência 
norte-americana do Employee Retirement Income Security Act - ERISA3, lei federal 
sobre padrões mínimos para planos de benefícios de aposentadoria.4

 A previdência complementar no Brasil é bastante antiga e remeta à 
época do Império com a criação do Montepio Geral de Economia dos Servidores 
do Estado Mongeral por intermédio de um decreto de 1835. Em seguida, viria a 
criação da Caixa de Montepio dos Funcionários do Banco da República do Brasil, 
que mais tarde seria a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 
– PREVI.5 

 A maior parte das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - 
EFPC foram criadas com a reestruturação do setor público na década de setenta 
quando diversas repartições cederam lugar às empresas públicas, consideradas 
à época, mais dinâmicas e melhor capacitadas para a prestação do serviço 
público. Deveriam substituir as antigas aposentadorias integrais garantidas pelo 
Tesouro Nacional e pelos Tesouros Estaduais. Entretanto, o que deveria ser uma 
modernidade, a partir de 1976, passou a ser considerado como mordomia na 
esteira do debate nacional o qual se iniciou contrário aos excessos do setor 
estatal e culminou com a decadência da legitimidade do grupo de empresas 
públicas criadas.
3 Informações sobre o ERISA disponível em http://www.dol.gov/ebsa/compliance_assistance.html. Acesso em setembro 
2009.
4 PINHEIRO, Ricardo Pena. Previdência Complementar no Brasil: história, evolução e desafios. Disponível em //www1.
previdencia.gov.br/docs/pdf/previd-complementar-no-brasil-historia-evolucao-e-desafios.pdf. Acesso em SET 2009.
5 MACEDO, Manoel Moacir Costa. SIMÕES, Fernando Nunes. O Direito Acumulado dos Participantes dos Fundos de 
Pensão. Goiânia: Escala Gráfica Editora, 2006.
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 Hoje os fundos de pensão se situam numa zona de ambigüidade por 
derivarem da “velha estrutura corporativa” e por serem vistos como dispositivos 
de promoção de uma “moderna governança econômica” no pensamento de 
Roberto Grün. Internacionalmente, essas entidades são consideradas como 
justificadoras do capitalismo moderno. As discussões econômicas e políticas 
atuais se situam entre aqueles que, seguindo o modelo de capitalismo britânico, 
são favoráveis à proliferação deste tipo de entidade e entre os que, preocupados 
com a realidade local de cada país e com o tipo de modelo de bem estar social 
implantado, costumam ser contrários à propagação de EFPC.6

 No caso brasileiro, parte da classe média encontra nos fundos de 
pensão uma oportunidade de garantir a sobrevivência futura com em patamar 
próximo da qualidade de vida alcançada enquanto trabalhadores ativos. É difícil 
estabelecer o que seria mais vantajoso em termos de investimentos para garantir 
a aposentadoria futura. Os exemplos do passado não são adequados a este tipo 
de decisão, pois as condições econômicas e a expectativa de longevidade são, 
hoje, totalmente diferentes. 

 Os acontecimentos políticos da época do governo de Fernando Collor de 
Melo deixaram os fundos de pensão na mira da sociedade como supostos elementos 
de esquema de corrupção. Nos governos seguintes, com o presidente Fernando 
Henrique Cardoso, foram envolvidos nos complicados processos de privatização, 
efetivados como resposta às exigências do Fundo Monetário Internacional – FMI. 
Atuaram como “sócios capitalistas” dos grupos formados para atuar nos leilões, 
fato que viabilizou financeiramente o processo de privatização. A seguir, os fundos 
de pensão se viram em situação complicada, pois embora sejam co-proprietários, 
ficaram sem poder de intervenção na gestão das empresas adquiridas. Em outro 
sentido, ainda no processo de privatização, foram apontados como fator de 
diminuição do preço das empresas que os patrocinavam devido às deficiências de 
capitalização de seus fundos de pensão. Estes fatos dificultaram o desenvolvimento 
dos fundos de pensão na era Collor e FHC. 

 Uma característica apontada para os fundos de pensão refere-se à 
pulverização da propriedade de grandes empresas, num chamado capitalismo 
popular nos moldes do modelo norte americano. Com um patrimônio 
considerável, os fundos de pensão investem seus recursos em imóveis, ações, 
empreendimentos imobiliários, shopping center, promovendo o desenvolvimento 
da economia com a poupança dita popular. Neste sentido, tornam-se verdadeiras 
“empresas públicas”, cujos donos são uma parcela da sociedade. 

 Os defensores do neoliberalismo acreditam que este seja um meio 
de promover desenvolvimento e certa repartição de riqueza. Entretanto, se 

6 BRÜN, Roberto. Fundos de pensão no Brasil do final do século XX: Guerra cultural, modelos de capitalismo e os destinos 
das classes médias. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/mana/v9n2/17852.pdf. Acesso em 28 JUN 2009. 
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considerarmos a pulverização da propriedade dos recursos dos fundos de 
pensão, é possível inferir o risco associado à gestão dos fundos e a urgência de 
se estabelecer um controle social efetivo, com transparência na aplicação dos 
recursos e nos dispêndios realizados para garantir a sobrevivência e a solvência 
dessas entidades.

 O controle legal foi aprimorado com a publicação das Leis 
Complementares 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001. Atualmente, o 
projeto de criação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
– PREVIC, em tramitação no Senado Federal, é considerado mais um avanço no 
controle das EFPC, como será demonstrado adiante.

 A legitimação e o fortalecimento do sistema de previdência complementar 
vêm sendo perseguidos por diversos mecanismos. Um deles é a Associação 
Brasileira de Previdência Privada – ABRAP, entidade destinada a representar as 
entidades de previdência complementar fechadas, a qual procura demonstrar que 
os investimentos dos fundos de pensão, por serem de longo prazo, sintonizam-se 
melhor com as políticas econômicas de desenvolvimento do país, diferente do 
mercado financeiro que busca a lucratividade de curto prazo, geralmente com 
caráter especulativo e desvinculado dos meios de produção. 

 Assim, diante dessas e de outras relevantes constatações, tem-se 
procurado demonstrar o caráter diferencial na gestão dos fundos de pensão 
em relação ao mercado financeiro e a importância desses fundos enquanto 
promotores de desenvolvimento econômico de longo prazo, substituidores de 
parte da função pública de provimento de seguridade social. Motivos relevantes 
não faltam para inferir a importância dos fundos de pensão e a necessidade de 
garantia pelo Governo da continuidade de seu funcionamento no longo prazo, seja 
pela regulamentação, pela fiscalização e pelo tratamento tributário adequado.

 Os benefícios da previdência complementar para o Brasil são imensos, 
nas palavras de Manoel Moacir Costa Macedo. Garantem o complemento de 
aposentadoria para cerca de seis milhões de habitantes, representam moderno 
instrumento de política de gestão de recursos humanos para as organizações 
patrocinadoras, beneficiam a economia brasileira pela poupança de longo prazo, 
pelo fomento de projetos de infra-estrutura e promovem a prosperidade financeira, 
com retorno para os associados dos fundos de pensão7.

 A previdência privada complementar fechada guarda conexões como o 
direito social, o qual busca a renovação para alcançar as novas relações sociais, 
tendo como meta a justiça social, o bem da coletividade, as necessidades da 
sociedade, com prevalência sobre os interesses individuais. O direito social, 
além da preocupação com os hipossuficientes, volta-se ao atendimento também 
daqueles incluídos no sistema de previdência complementar, pois são uma 
7 MACEDO, Manoel Moacir Costa. Fundos de Pensão e Sociedade. Goiânia: Scala Gráfica e Editora, 2006. p. 34 - 36.
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parcela da sociedade com os quais ela se preocupa devido aos benefícios 
alcançados com o sistema, não individualmente. Assim, nas palavras de Eliane 
Romeiro Costa citada por Macedo8, a previdência complementar está amparada 
pelo direito social:

 Considerando que a adesão ao contrato previdenciário privado é de direito 
social, porque importa à coletividade a propagação do Sistema Complementar, 
embora parcela ínfima da sociedade esteja nele inserida. Também não se pode 
esquecer que, na cena da política social, encontram-se novos conceitos de 
idade, de velhice, de necessidade, de “luta social”, de sociedade integrada e de 
sociedade excludente que demarcam a extensão do direito social.

 Portanto, a relação é de Direito Privado, mas envolve matérias de 
Direito Público devido à natureza jurídica da previdência privada relacionada à 
“supletividade facultativa da previdência social”, sob esta ótica pode ser discutido 
o caráter institucional ou contratual da previdência complementar. Segundo Arion 
Sayão Romita9, a “relação jurídica de previdência privada apresenta-se como 
relação complexa, unitária, de trato sucessivo, onerosa, sinalagmática, aleatória, 
de direito privado e facultativa”.

2.2. Os princípios da previdência complementar
 
 O conceito de previdência complementar tem evoluído segundo 
Roberto Eiras Messina, para compreender não só os “efeitos ruinosos de um 
futuro incerto...(doenças, invalidez, morte precoce e desamparo da família”10, 
mas também os efeitos positivos de um futuro certo que é a longevidade. Nesta 
evolução, prevalecem os fundamentos básicos da complementaridade do sistema 
de previdência oficial, o caráter privado e facultativo do sistema, a autonomia dos 
fundos de pensão na determinação dos planos de benefícios, da forma de custeio, 
das políticas de investimento, resguardado os padrões mínimos exigidos pela 
legislação, a acumulação de recursos para a constituição da reserva garantidora 
dos benefícios e a segurança necessária inerente à credibilidade do sistema.11

 Na esteira da evolução do conceito da previdência complementar, 
nota-se a evolução do próprio sistema. O Ministério da Previdência Social, 
na busca pela modernização e fomento da previdência complementar, tem 
procurado o intercâmbio de informações com a Organização de Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico - OCDE como contribuição ao debate para 
8 MACEDO, Manoel Moacir Costa. Simões, Fernando Nunes. O Direito Acumulado dos Participantes dos Fundos de Pen-
são. Goiânia, Escala Gráfica Editora, 2006. p. 43 – cita COSTA, Eliane Romeiro. Previdência Complementar na Seguridade 
Social. São Paulo: LTR, 2003.p. 18.
9 ROMITA, Arion Sayão. Estrutura jurídica da relação de previdência privada (entidades fechadas). São Paulo, LTR. Revista 
de Previdência Social, v 25, n. 252. p. 783, novembro de 2001.Apud WEINTRAUB, Arthur Bragança de Vasconcelos. Re-
sponsabilidade dos Administradores de Fundos de Pensão. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004. p. 13 - 15.
10 MESSINA, Roberto Eiras. O que esperar da previdência complementar. Fundos de Pensão. Revista da ABRAPP.ICSS.
SINDAPP. Ano XXVIII, número 353, junho 2009.
11 POnTES, nilo Silva Thé. PAULOn, Rosana Marques. Princípios de Previdência Complementar. 
Disponível em: http://www.fundacaoanfip.org.br/index.php?origem=visualizar&id=83. Acesso em 10 SET 2009. 
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aperfeiçoamento do sistema de previdência complementar brasileiro. Neste 
contexto, a SPC traduziu os “Quinze Princípios para Regulação dos Sistemas de 
Previdência Privada Fechada” da OCDE12, sucintamente descritos a seguir como 
uma referência a padrões aceitos internacionalmente:

	 Estrutura regulatória adequada: flexível, dinâmica e abrangente. 
Garantia da solidez do sistema de previdência complementar e da estabilidade 
da economia mundial;

	 Regulação apropriada dos mercados financeiros: minimização dos 
riscos na aplicação dos recursos financeiros dos fundos deve ser obtida pela 
diversificação das aplicações e pelo fortalecimento do sistema de mercado de 
capitais e instituições financeiras;

	 Direitos dos participantes: vedação da discriminação no acesso aos 
fundos de pensão, portabilidade, proteção ao direito adquirido e à expectativa de 
direito, incentivo à adoção de regras de indexação de benefícios;

	 Adequação dos fundos privados: promover a avaliação adequada dos 
riscos, benefícios e cobertura dos fundos de pensão, considerando sua função 
relevante de complementaridade à previdência social;

	 Sistema regulatório e segregação patrimonial: institucionalizar um 
sistema regulatório com critérios contábeis, técnicos, financeiros e gerenciais 
adequados. Adota segregação entre patrimônio do patrocinador e da EFPC;

	 Capitalização: o regime de capitalização deve ser adotado para fazer 
frente aos compromissos assumidos com os planos de benefícios;

	 Técnicas de cálculo: a avaliação de ativos e a constituição das reservas 
devem ser respaldadas em métodos de cálculo apropriados;

	 Estrutura de supervisão: adoção de uma estrutura de supervisão 
apropriada para fiscalização do sistema de previdência complementar e busca 
da legalidade, do controle financeiro e atuarial;

	 Auto-supervisão: estimular auto-supervisão e auto-regulação;
	
	 Competição justa: promover, por intermédio da regulação, a competição 
justa e saudável dos fundos de pensão em benefício dos participantes e do 
mercado de previdência complementar;

12 MPAS/SPC. Quinze Princípios para Regulação dos Sistemas de Previdência Privada Fechada. Disponível em: http://
www1.previdencia.gov.br/docs/pdf/spc_estudo1.PDF. Acesso em 02 SET 2009.
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	 Investimento: regulação adequada dos investimentos;

	 Mecanismos de seguro: devem ser estimulados;

	 Liquidação: mecanismos de liquidação do patrocinador, em caso de 
insolvência, devem ser adotados para garantir as contribuições devidas ao 
fundo de pensão;

	 Transparência e informação: devem ser promovidas em relação aos 
custos e benefícios. Informações aos participantes da forma adequada de 
assegurar os direitos e transparência sobre a composição das contribuições e do 
desempenho dos planos são desejadas;

	 Governança corporativa: adotar práticas de governança corporativa 
com participação ativa dos interessados.

 Conforme alertado pela SPC, mesmo que os princípios da OCDE não 
sejam adotados de forma oficial do MPS e da SPC, constitui uma rica referência 
para o debate sobre a previdência complementar fechada e o aperfeiçoamento 
da regulação do sistema.

 A Resolução CGPC n° 26 de 29 de setembro de 2008 dispôs sobre as 
condições e procedimentos para a apuração do resultado das EFPC, a destinação 
de superávit e equacionamento de déficit. De acordo com especialistas, a resolução 
foi baseada nos quinze princípios da OCDE, principalmente o sexto, que trata da 
adoção de regime da capitalização para fazer frente aos compromissos do fundo:13

 Os planos de pensão ocupacionais devem ser capitalizados.

 Os planos devem ser submetidos a regras mínimas de financiamento ou 
na outros mecanismos que objetivem assegurar um nível de funding adequado 
para fazer face às obrigações do fundo.

 Certa flexibilidade, em caráter temporário e limitado, pode ser permitida 
a fundos deficitários.

 Deve haver exigências mínimas para fundos de pensão que levem em 
consideração a natureza de longo prazo de seus passivos.

 Com esta resolução, o Brasil se eleva ao patamar dos países com as 
melhores práticas de gestão de previdência complementar. A Resolução CGPC 
n° 26/2008 foi detalhada com as orientações e procedimentos da Instrução SPC 
n° 28 de 30 de dezembro de 2008.
13 ABRAPP (Abr/2009). Fundos de Pensão. Revista da ABRAPP, ICSS, SINDAPP. Ano XXVIII, número 351, ABRIL, 2009. 
p. 53.



Ieda Maria Machado

195

 A preocupação governamental acerca do sistema de previdência 
complementar fechado resulta tanto da sua importância para a previdência 
social quanto para o fomento da economia do País. No primeiro caso, destaca-
se correntemente o caráter de complementaridade em relação ao sistema de 
previdência social pública. Os trabalhadores que possuem planos de previdência 
complementar conseguem manter cerca de 60% do nível de renda auferido até 
o momento da aposentadoria, segundo dados do Ministério da Previdência 
Social14. Considerando que na fase de aposentadoria, há tendência de queda do 
nível de consumo, podendo-se considerar que a previdência complementar, de 
certa forma, garantiria um poder aquisitivo similar ao observado durante a fase de 
atividade laboral do indivíduo.

2.3. Legislação principal aplicável às EFPC 
 
 A Constituição Federal de 1988 estabelece, em alguns artigos, normas 
aplicáveis às EFPC. O art. 21 determina a competência exclusiva da União para 
fiscalizar as entidades de previdência privada:

Art. 21. Compete à União:

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar 
as operações de natureza financeira, especialmente as de 
crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de 
previdência privada;

Com relação à competência para legislar, o art. 24 da Constituição 
Federal de 1988 confere competência concorrente à União, Estados 
e Distrito Federal:
 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

14 MPAS. Fundamentos da previdência complementar. Ensino à distância. Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/
arquivos/flash/3_090416-152304-068.swf. Acesso em 10 SET 2009.
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 Além dos dois artigos citados, existem outros no texto constitucional que 
tratam da previdência complementar, definindo a seguridade social, conferindo à 
previdência privada o caráter facultativo sustentado por reservas que garantam os 
benefícios de acordo com a regulação de lei complementar. A lei deverá assegurar 
aos participantes dos planos de benefícios o pleno acesso às informações sobre 
os planos contratados e a vedação de aporte de recursos pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, às entidades de previdência privada de suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou 
outras entidades públicas, salvo na condição de patrocinadores. Neste caso, o 
valor da contribuição do patrocinador não deverá exceder ao do participante. A 
Constituição também destina à Lei Complementar a regulação de outros aspectos 
relativos à previdência complementar privada conforme os seguintes artigos:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social.

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao 
regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na 
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, 
e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao 
participante de planos de benefícios de entidades de previdência 
privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 
respectivos planos. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as 
condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos 
e planos de benefícios das entidades de previdência privada 
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim 
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a 
remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência 
privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade 
de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua 
contribuição normal poderá exceder a do segurado. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas 
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e 
empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto 
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, 
e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-
se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou 
concessionárias de prestação de serviços públicos, quando 
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo 
estabelecerá os requisitos para a designação dos membros 
das diretorias das entidades fechadas de previdência privada 
e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e 
instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de 
discussão e deliberação. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

 Para fins de cumprimento do preceito constitucional, foram editadas 
duas Leis Complementares: a Lei Complementar 108 que “dispõe sobre a relação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e 
suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar”; e a Lei 
Complementar 109, sobre o Regime de Previdência Complementar; ambas de 29 
de maio de 2001.

 Outras normas sobre a previdência complementar fechada são 
relacionadas a seguir:

Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974

Dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de 
instituições financeiras, entre outras providências. 
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Lei n° 11.053, de 29 de dezembro de 2004

Dispõe sobre a tributação dos planos de benefícios de caráter 
previdenciário, entre outras providências. 

Decreto n° 4.678, de 24 de abril de 2003

Dispõe sobre o Conselho de Gestão de Previdência 
Complementar – CGPC.

Decreto n° 4.942, de 30 de dezembro de 2003

Regulamenta o processo administrativo para apuração da 
responsabilidade por infração à legislação no âmbito do 
regime da previdência complementar, operado pelas entidades 
fechadas de previdência complementar, de que trata o art. 66 da 
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, aplicação das 
penalidades administrativas, entre outras providências. 

 Além das normas citadas, existem as Resoluções da CGPC, dentre elas, 
destacam-se a Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004, que “estabelece 
princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem 
observados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC”15, 
e a Resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006, a qual “ dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência 
complementar na divulgação de informações aos participantes e assistidos dos planos 
de benefícios de caráter previdenciário que administram, e dá outras providências.”16 

 Outras normas são emitidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, 
como a Resolução CMN nº 3.456, de 10 de junho de 2007, que “dispõe sobre 
as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios 
administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.”17, pela 
SPC (instruções) e pela Secretaria da Receita Federal – SRF, além de decisões 
conjuntas da Comissão de Valores Mobiliários -CVM e SPC.

3. OS TIPOS DE COnTROLE EXERCIDOS SOBRE AS EFPC

3.1. O controle estatal

3.1.1. O controle por meio da SPC, CGPC e Banco Central

 O Estado exerce controle sobre as EFPC na formulação da política de 
previdência complementar, na determinação de normas para a garantia da segurança 
15 MPAS. Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004. Disponível em http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudo-
Dinamico.php?id=306. Acesso em 09 SET 2009.
16Ibid.
17 MPAS Resolução CMN nº 3.456, de 10 de junho de 2007, disponível em http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudo-
Dinamico.php?id=306 – consulta em 09/09/2009.



Ieda Maria Machado

199

do sistema, por meio da liquidez e da solvência dos planos de benefícios, e com a 
proteção aos participantes e beneficiários, exigindo legalmente a transparência da 
administração das EFPC por meio de divulgação de informações aos interessados. 
Dessa forma, para assegurar o cumprimento da legislação, o Estado exerce o papel 
de fiscalizador das EFPC18. 

 A ação de controle estatal busca a estabilidade e o desenvolvimento 
do sistema de previdência complementar, por meio de políticas de longo prazo, 
devido à natureza dos planos de previdência e a uma supervisão eficiente. Busca, 
por meio da legislação, a modernização e regulamentação adequada do sistema. 
Demonstra claramente o interesse no fomento da previdência complementar, 
com tratamento tributário diferenciado (leis 11.053/04 e 11.196/05), com 
o projeto de educação financeira e previdenciária, com o reconhecimento 
de práticas e princípios internacionais, como os da OCDE, e com criação de 
novos mecanismos de controle e fiscalização, como o projeto de criação da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, Projeto de 
Lei PL nº 3.962/2008, atualmente em tramitação no Senado Federal (Projeto de 
Lei da Câmara 136/2009 de 03/07/2009).

 Segundo depoimentos apresentados por Ricardo Pena Pinheiro19, 
a PREVIC será um importante instrumento para a estrutura adequada de 
supervisão e fiscalização dos fundos de pensão. Uma das formas de promover a 
sustentabilidade dos planos de previdência complementar fechada é exatamente 
com uma regulação adequada e com uma fiscalização eficiente. Assim, a criação 
da PREVIC é uma resposta a essa necessidade do Governo.

 As Leis Complementares 108 e 109, promulgadas em 2001, 
estabeleceram padrões mínimos de segurança para preservação da capacidade 
econômica e financeira dos planos de benefícios e padrões para a sobrevivência 
do sistema de previdência complementar. Um dos meios estipulados pelas Leis 
foi a transparência e o outro o pleno acesso dos interessados às informações 
sobre a gestão dos fundos de pensão. Para o cumprimento das exigências legais, 
uma fiscalização efetiva, com possibilidade de intervenção, foi definida. Buscou-
se também o estabelecimento de uma gestão profissional das EFPC.

 O Governo exerce a fiscalização das EFPC por meio da Secretaria de 
Previdência Complementar – SPC, criada por meio do Decreto nº 81.240, de 
20 de janeiro de 1978, sendo um órgão do Ministério da Previdência Social, 
fiscalizador e regulador das atividades das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, funções também desenvolvidas pelo Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar (CGPC), regulamentado pelo Decreto nº 4.678, de 24 
de Abril de 2003.
 
18 PENA, Ricardo. Balanço SPC 2008 e PREVIC. São Paulo, 22 de abril de 2009.
 Disponível em  http://www.apep.org/ppt/Apres_Ricardo_Pena_abr_2009.ppt. Acesso em 02 SET 2009.
19 PENA, Ricardo. Balanço SPC 2008 e PREVIC. São Paulo, 22 de abril de 2009.
 Disponível em  http://www.apep.org/ppt/Apres_Ricardo_Pena_abr_2009.ppt. Acesso em 02 SET 2009.
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 Cabe à SPC supervisionar, fiscalizar, coordenar, orientar e controlar as 
atividades relacionadas ao regime de previdência complementar das EFPC, além 
de propor as diretrizes básicas e harmonizar as atividades dessas entidades 
com as políticas de desenvolvimento social e econômico do Governo. Também 
é atribuição da SPC analisar e aprovar os pedidos de constituição, fusão, 
incorporação das EFPC, aprovar os estatutos e planos de benefícios das EFPC, 
determinar investigações, instaurar inquéritos, apurar e julgar infrações com 
aplicação das penalidades devidas às EFPC em decorrência de descumprimento 
de determinações legais.

 O Banco Central do Brasil – BACEN por meio do Conselho Monetário 
Nacional – CMN também atua sobre as EFPC com a edição de normas sobre 
“as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios 
administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar”, 
estabelecidas pela Resolução nº. 3.456, de 1º de junho de 2007. No art. 4º 
da Resolução, o CMN determinou uma responsabilidade complementar aos 
administradores das EFPC, além daquelas especificadas, em relação à aplicação 
dos recursos garantidores dos planos de benefícios para assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos planos, além de zelar por elevados padrões éticos nas 
aplicações de recursos realizadas.

 A confiabilidade do sistema de previdência complementar é um dos 
pilares mais importantes que deverá ser sustentado pela atuação estatal. O 
desenvolvimento do sistema de previdência complementa de interesse do 
Governo como uma das soluções para as dificuldades da previdência oficial que 
serão agravadas com o envelhecimento e aumento da longevidade da população, 
depende do grau de credibilidade atribuído à gestão dos planos de benefícios, 
de acordo com a capacidade de manutenção da solvência das entidades 
administradoras, afastando a amarga lembrança do fracasso dos montepios20. A 
transparência na gestão das EFPC é uma das práticas de governança corporativa 
considerada importante e viabilizadora do controle estatal e social.

 3.1.2. O controle pelo Ministério Público
 
 O controle das EFPC pelo Ministério Público foi conferido pela Lei 
Complementar 109/2001, art. 64, parágrafo único. Caberá ao Banco Central do 
Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários da Receita Federal ou à SPC noticiar 
ao Ministério Público sobre indícios de crime ou detecção de práticas irregulares 
nas EFPC. Os documentos comprobatórios referentes deverão ser enviados, não 
podendo ser alegado o sigilo das operações.

20 CHAN, Betty Lílian. SILVA, Fabiana Lopes. MARTINS, Gilberto de Andrade.Fundamentos da previdência complementar: 
da atuária à contabilidade. São Paulo: Atlas: FIPECAPI/USP, 2006. p. 100.
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3.2. O controle dos patrocinadores e instituidores
 
 A Lei Complementar 108/2001, no art. 24, determina ao órgão fiscalizador, 
hoje SPC, a competência para fiscalizar e controlar as entidades fechadas de 
previdência complementar, entretanto, no artigo seguinte também confere aos 
patrocinadores a responsabilidade de supervisionar e fiscalizar suas entidades de 
previdência complementar e encaminhar à SPC os resultados obtidos. A atuação 
de fiscalização da SPC não exime a dos patrocinadores.

 A lei não determina a forma do exercício da supervisão e fiscalização 
pelos patrocinadores, mas franqueia a eles a participação na gestão por meio 
do Conselho Deliberativo, composto, de forma paritária, por representantes 
dos participantes e assistidos e por representantes do patrocinador, sendo a 
participação também paritária na composição do Conselho Fiscal.
 
 Além dessas duas formas de participação na gestão e na fiscalização 
das EFPC, os patrocinadores podem estabelecer estruturas organizacionais 
internas para tratar de seus interesses relativos às EFPC patrocinadas. Outra 
forma de exercício desse poder de controle é a atuação do departamento de 
auditoria interna das empresas patrocinadoras.

 O controle das EFPC pelos patrocinadores é importante sob o aspecto 
de atendimento aos ditames da legislação e sob o ponto de vista econômico-
financeiro. A Lei Complementar 109/2001, art. 24, confere responsabilidade 
solidária entre patrocinadores, participantes e assistidos no equacionamento 
de resultado deficitário dos planos ou das entidades fechadas na proporção de 
suas contribuições. Caberá, evidentemente, ação regressiva contra dirigentes ou 
terceiros que derem causa ao dano ou prejuízo verificados.

3.3. O controle social de participantes, assistidos e das entidades relacionadas 
às EFPC

3.3.1. Considerações sobre o controle social

 A expressão ‘controle social’ é originária da sociologia e diz respeito 
aos mecanismos que determinam a ordem social, que disciplinam a sociedade, 
submetendo os indivíduos a determinados padrões de acordo com as regras e 
princípios prescritos e sancionados. Dessa maneira, visa obter o comportamento 
social dos indivíduos em conformidade com o sistema social estabelecido. 
Mannheim21 (1971, p. 178) a define como o “conjunto de métodos pelos quais 
a sociedade influencia o comportamento humano, tendo em vista manter 
determinada ordem”. Na sociologia política, o controle social pode ser designado 
21 MANNHEIM, K. Sociologia Sistemática: uma introdução ao estudo de sociologia. 2.ed. São Paulo: Pioneira, 1971, apud 
CORREIA, Maria Valéria Costa. Controle Social. Disponível em http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/d/Controle_Social_-_rec.
pdf. Acesso em 09 SET 2009.
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tanto para identificar o controle da sociedade sobre o Estado quanto o inverso 
numa aparente ambigüidade de conceitos.22

 As teorias sobre controle social têm como foco a relação entre Estado 
e sociedade, ou seja, diz respeito à forma de participação da sociedade na 
elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas, como medida 
para possibilitar a democratização do governo e garantir o atendimento dos 
interesses da coletividade. A sociedade passaria, via controle social, a exercer 
vigilância sobre a atuação estatal na busca pela democratização dos processos 
decisórios. Assim, o controle social é a possibilidade de influenciar a atuação 
estatal, num espaço de correlação de forças existentes na sociedade civil. 

 Partindo da esfera pública e direcionando a atenção para a esfera 
privada, no caso em questão, para os fundos de pensão, é possível aplicar os 
mesmos fundamentos do controle social exercido pela sociedade sobre o Estado 
ao sistema fechado de previdência complementar, procurando garantir a gestão 
adequada, a continuidade e a solvência dos fundos de pensão e, em última 
instância, a sobrevivência do próprio sistema. Como já enfatizado, a propriedade 
dos recursos administrados pelos fundos de pensão está pulverizada entres 
seus associados, de forma a configurar verdadeira propriedade pública, a qual 
merece um forte sistema de controle social, dada a grandiosidade dos recursos 
envolvidos e a importância na sustentação do sistema de previdência social.

 As dificuldades no exercício do controle social sobre os fundos de pensão 
são bastante assemelhadas com as dificuldades relativas ao controle sobre o 
Estado. Decorrem do baixo nível de organização dos seguimentos sociais de 
interesse, da baixa consciência de classe, da cultura política de submissão aos 
sistemas impostos, da pouca importância que se dá à representatividade dos 
associados dos fundos de pensão nos espaços abertos para sua participação, 
sejam eles, órgão de gestão, conselhos, associações e outros tipos, e por 
fim, à desinformação generalizada e falta de interesse por assuntos ligados à 
previdência complementar por serem de difícil compreensão, extremamente 
técnicos e transitarem entre a economia, a contabilidade e o mundo das ciências 
jurídicas.

 O controle social pressupõe um avanço na gestão democrática dos 
fundos de pensão e determina alterações importantes nas formas de relação entre 
os associados e os gestores dos fundos. Portanto, pode ser exercido por meio 
dos mecanismos de participação garantidos por lei, pela criação de entidades 
representativas de associados, pela participação no processo legislativo quando 
da elaboração ou alteração das leis pertinentes e por outros mecanismos 
permitidos legalmente. 

22 Ibid.
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 O movimento que se verifica atualmente na esfera pública, com a maior 
participação da sociedade em atividades de interesse público, diminuindo a 
prestação direta de serviços pelo Estado, pode, por meio de contágio cultural 
positivo, influenciar o grau de controle social exercido sobre os fundos de 
pensão. É importante ressaltar que a responsabilidade é de todos, os associados 
com seus deveres de contribuição e fiscalização dos fundos de pensão e os 
administradores com seu dever primário de garantir os compromissos assumidos 
perante os associados e perante o Estado.
 
 Uma estrutura efetiva de controle social sobre os fundos de pensão 
pode levar à administração interativa, com equilíbrio de forças e interesses e 
a promoção de resultados mais confiáveis e transparentes para a previdência 
complementar fechada, evitando possíveis esquemas de corrupção e ingerência 
política sobre os fundos.

 Algumas informações relativas ao controle social sobre os fundos 
de pensão podem ser extraídas do Relatório Social das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar – 2008 da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar ABRAPP, produzido em outubro de 
2008 23. O relatório tratou do tema sobre a contribuição dos fundos de pensão 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil, e neste contexto abordou sobre 
governança corporativa e transparência, conforme ressaltado a seguir, enfatizando 
a importância dessa prática para os fundos de pensão:

 Segundo o instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a busca da boa 
governança pode ser a “porta de entrada” das organizações para o caminho da 
sustentabilidade, uma vez que estas práticas alinham-se a aspectos cada vez mais 
associados a esse campo, tais como estratégia de longo prazo, gerenciamento 
de riscos, consideração de aspectos intangíveis, qualidade do relacionamento 
com as partes interessadas e responsabilidade por suas práticas.24

 A ABRAPP enfatiza no relatório a mudança observada em relação à visão 
da sociedade sobre as empresas. Com isto, as empresas procuram, além de 
atender a legislação, estabelecer valores, compromissos éticos e transparência 
aceitáveis socialmente. Neste contexto, os fundos de pensão têm adotado as 
boas práticas de governança corporativa, dentre elas o relacionamento com as 
partes interessadas e a divulgação dos resultados com transparência. Alguns dos 
números coletados pela ABRAPP para compor o relatório de 2008 demonstram 
essas práticas. Para composição das informações disponibilizadas no relatório 
houve participação de patrocinadores, instituidores, empresas participadas e de 
sessenta e oito fundos de pensão.
23 ABRAPP. Relatório Social das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. A contribuição dos fundos de pensão 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil 2008. Disponível em www.abrapp.org.br/.../relatorio_social/.../Relatorio_So-
cial_Completo.pdf. Acesso em: 02 SET 2009.
24  Ibid.
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 O relatório da ABRAPP também trouxe dados sobre as pesquisas de 
satisfação das partes interessadas em relação aos fundos de pensão correlatos. 
Essas pesquisas representam um excelente instrumento para medição da 
aprovação da gestão dos fundos pelos seus associados e de certa forma para 
o controle social. Quase 50% dos fundos realizam pesquisa de satisfação do 
participante (ativos, assistidos e auto-patrocinados). O resultado, excluindo 
o grupo auto-patrocinado, foi de cerca de 70% de satisfação conforme figura 
abaixo:

ÍnDICE DE SATISFAçãO MÉDIO DOS PARTICIPAnTES

 
 Partindo dos resultados de uma pesquisa quantitativa de satisfação, 
pode-se investigar, qualitativamente, os pontos de atenção para melhorias. 
Estes dados tanto são úteis para os gestores dos fundos de pensão como para 
os associados, que por intermédio dos canais adequados poderão exigir as 
melhorias devidas, no exercício do controle social.

 Outro aspecto importante para o controle social é a transparência, 
também provida pela boa governança corporativa, entendida esta como um 
“sistema que organiza a capacidade de decidir nas organizações”25 e incorpora 
valores relativos à confiabilidade e “qualidade das informações, equilíbrio 
de direitos, relacionamento entre sócios, interlocução responsável com a 
comunidade, profissionalismo, definição de responsabilidades”, conforme Sérgio 
Rosa, citado por Manoel Moacir Costa Macedo26.

 A pesquisa da ABRAPP, citada anteriormente, demonstrou o aumento 
do número de instrumentos ligados à transparência das ações das EFPC em 
relação à mesma pesquisa realizada no ano 2007. No resultado apurado para 
2008, 85% dos fundos participantes da pesquisa afirmaram possuir Comitês de 
Investimentos e 75% têm Códigos de Ética ou de Conduta. Os fundos também 
utilizam o Balanço Social para divulgações de informações, entretanto, nesse 
aspecto, há necessidade de evolução, pois apenas 16% dos fundos contam 
com este instrumento. A preocupação com a sustentabilidade na aplicação dos 
recursos foi outro ponto positivo apontado pela pesquisa:

25 MACEDO, Manoel Moacir Costa. Fundos de Pensão e Sociedade. Goiânia: Scala Gráfica e Editora, 2006. p. 28.
26 Ibid, p. 28.
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 Tem crescido o comprometimento dos Fundos de Pensão com iniciativas 
relacionadas a Transparência, boa Governança e Sustentabilidade, o que se 
reflete na ampliação de Entidades que utilizam os Princípios de Investimentos 
Socialmente Responsáveis ABRAPP Ethos, que se comprometeram com os 
Princípios para o Investimento Responsável (PRI), com o Carbon Disclosure 
Project e com os Objetivos do Milênio, das Nações Unidas.27

 Certamente a questão da responsabilidade social e do investimento 
sustentável deverá ser objeto do controle social a ser incrementado pelos 
associados dos fundos de pensão, visto que este tipo de preocupação encontra-
se presente nas discussões relativas às questões de sobrevivência da própria 
sociedade.

 A gestão adequada de planos de benefícios não é tarefa fácil. 
Apresenta alto grau de complexidade ditada por diversidade de intervenientes, 
conhecimentos técnicos exigidos pela dependência intrínseca de compreensão 
dos objetivos institucionais das EFPC. José Ângelo Rodrigues compara uma 
EFPC a uma empresa com milhares de cotistas, com grande capacidade 
opinativa, representados por diversas outras entidades criadas para assegurar 
estas opiniões, num verdadeiro e complexo sistema de controle social.28

 Ao exercitarem o poder de controle social sobre os fundos de pensão, 
os interessados devem ter em mente o caráter peculiar desses fundos, que não 
visam lucro, mas têm que conseguir lucratividade e manter o equilíbrio entre ativo 
e passivo, numa economia de mercado e sob um processo de amadurecimento 
da legislação regulatória.

 A boa administração dos fundos de pensão, que facilita o controle social 
dos associados, deve ser conseguida, principalmente, pela compreensão dos 
administradores sobre cinco abordagens  ressaltadas por José Ângelo Rodrigues29. 
São elas, o conhecimento dos objetivos que envolvem saber para quem e porque 
se trabalha, para entender as expectativas dos agentes envolvidos, para buscar 
os resultados esperados e evitar conflitos de interesses; a formulação da política 
de investimentos; o entendimento do compromisso perante os associados com 
o dimensionamento do quanto se deseja crescer, do risco a ser assumido e do 
quanto se pretende pagar de benefícios de acordo com os resultados obtidos; 
regra de prudência com atitudes que visem o interesse coletivo dos associados 
e por fim, atitude de gestão para alcance de objetivos que promovam a solvência 
dos planos de benefícios e congreguem os diversos interesses envolvidos.

27 ABRAPP. Relatório Social das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. A contribuição dos fundos de pensão 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil 2008. Disponível em www.abrapp.org.br/.../relatorio_social/.../Relatorio_So-
cial_Completo.pdf. Acesso em 02 SET 2009.
28 RODRIGUES, José Ângelo. Gestão de risco atuarial. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 59.
29 Ibid, p. 60 e 61.



Terceiro Setor e Tributação

206

3.3.2. O controle de participantes e assistidos nos órgãos de gestão e de 
fiscalização das EFPC

 A lei garante aos participantes e aos assistidos o exercício do direito de 
controle sobre as EFPC de vinculação na composição do conselho deliberativo, 
art. 35, § 1º, da Lei Complementar 109/2001, do conselho fiscal e pelo acesso às 
informações pertinentes.

 O conselho deliberativo é o órgão máximo da administração das EFPC. 
É composto por seis membros no máximo, paritariamente escolhidos entre 
representantes de participantes e assistidos e representantes de patrocinadores. 
Cabe ao conselho definir as políticas e administrar os planos de benefícios 
das EFPC, de acordo com os artigos 10 e 11 da Lei Complementar 108/2001. 
A indicação do presidente, que além de seu voto tem o voto de qualidade, é 
realizada pelos integrantes do conselho.

 Conforme artigos 14 e 15 da Lei Complementar 108/2001, as EFPC são 
controladas pelo conselho fiscal, composto por no máximo quatro membros 
com representação paritária entre patrocinadores e participantes e assistidos. A 
indicação do presidente e a forma de voto seguem os mesmos procedimentos 
definidos para o conselho deliberativo.

 A presença dos participantes e assistidos na composição dos conselhos 
deliberativo e fiscal não garante, necessariamente, o controle das EFPC se não 
houver meios efetivos de exercício desse poder. Um dos entraves ao equilíbrio 
de forças entre participantes, assistidos e o patrocinador é exatamente o voto de 
qualidade conferido ao presidente do conselho deliberativo, como tem denunciado 
os representantes dos participantes eleitos para os Conselhos da FUNCEF no 
Boletim Representantes Eleitos FUNCEF, disponibilizado eletronicamente no sítio 
da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal 
– FENAE.  

 Conforme consta do Boletim30, a democratização dos fundos de pensão 
ainda é um desafio para os trabalhadores. Os últimos avanços alcançados, mediante 
mudanças na legislação, não foram suficientes para assegurar aos associados 
igualdade de condições nas decisões dos órgãos de gestão das entidades. No 
caso específico da FUNCEF, o estatuto em seu art. 31, § 3º, prevê a indicação 
do Conselheiro-presidente do Conselho Deliberativo dentre os representantes da 
patrocinadora. Metade dos membros do conselho é composta por representantes 
dos associados e a outra metade por representantes do patrocinador. Assim, o 
presidente, no caso da FUNCEF, indicado pela patrocinadora, com seu voto de 
minerva ou de qualidade, detém o poder final de decisão. 

30 FUNCEF (Jul/2009). Boletim Representes Eleitos Funcef: Democratização dos fundos de pensão exige fim, já, ao voto 
de minerva. Edição 10/2009 de 29 julho de 2009. disponível em: http://www.fenae.org.br. Acesso em 14 SET 2009.
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 O voto de qualidade dá ao presidente o poder de decidir em caso de 
empate nas votações dos membros do Conselho, como em casos concretos 
citados no Boletim. Os associados da FUNCEF, em luta constante, têm procurado 
estabelecer mecanismos para o combate ao uso indiscriminado desse expediente. 
Um dos exemplos citados no Boletim foi a eliminação do voto de minerva nos 
casos de retirada de patrocínio, alteração do estatuto, alteração extinção ou 
implantação nos regulamentos dos planos de benefícios, de acordo com o art. 32 
do novo estatuto da FUNCEF. Este exemplo mostra a importância da consciência 
sobre os direitos e deveres imbuídos aos associados dos fundos de pensão, e do 
efetivo controle social. 

 A opinião sobre o voto de qualidade não é a mesma se considerarmos 
o artigo publicado na revista da ABRAPP, ICSS, SINDAPP, denominado “Fim do 
voto de qualidade ameaça gestão”31. O título é bastante sugestivo em relação à 
opinião dos editores da revista que parecem expressar a opinião das entidades 
responsáveis pela revista, ou seja, pelos representantes dos fundos de pensão. 
Ressalta o artigo que a proposta de extinção do voto de qualidade no conselho 
deliberativo não resolve o problema do impasse nas decisões, considerando que 
o conselho é formado por um número igual de representantes dos associados 
e do patrocinador. Segundo os editores da revista, “um sistema que supõe 
investimento e passivo atuarial não pode estar sujeito a impasses”32.

 As decisões no conselho deliberativo geralmente são tomadas por 
consenso entre os conselheiros, entretanto, existem questões que envolvem 
interesses conflitantes, como planos de investimentos, alterações em planos de 
benefícios, taxas de custeio, dentre outras. Existe um projeto de lei, PLP 140/07, 
de autoria do deputado federal Eudes Xavier, destinado a alterar os artigos 11 e 15 
da Lei Complementar 108/2001, extinguindo o voto de qualidade dos presidentes 
do conselho deliberativo e fiscal. Para o autor do projeto, o voto de qualidade é 
resquício do autoritarismo que existiu no país e desequilibra a relação nos conselhos, 
a qual deveria ser paritária. Diante do que consta no artigo, a opinião do advogado 
Flávio Martins Rodrigues, ex-presidente do Instituto Cultural de Seguridade Social 
– ICSS, é de que o projeto de lei, embora tenha por objetivo ampliar a inserção 
dos participantes nos conselhos, peca exatamente por não definir como decidir na 
ausência de consenso entre os componentes dos conselhos. 33

 Opinião semelhante apresenta o Diretor de Seguridade e Gestão da 
Fundação Forluminas de Seguridade Social – FORLUZ, José Ribeiro Pena Neto, 
lembrando que sem o voto de minerva, as decisões dos fundos de pensão podem 
ficar emperradas, dessa forma, como uma entidade poderia aplicar seus recursos 
na ausência de decisões sobre a política de investimentos por exemplo. Alerta, 
ainda, que as decisões geralmente são tomadas mediante acordo entre as partes, 
31 ABRAPP (Ago/2008). Fundos de Pensão: Fim do voto de qualidade ameaça gestão. Revista da ABRAPP, ICSS, 
SINDAPP. Ano XXVII, número 343, agosto 2008. p. 35 - 38.
32 Ibid, p. 35.
33 Ibid, p. 38.
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decorrente de longo processo de negociação, pelo qual as partes cedem sobre 
determinados pontos para ganhar em outros. Entretanto, como proceder em casos 
em que não há acordo ou não há tempo hábil para desenvolver um amplo processo 
de negociação? Assim, defende, portanto, a continuidade do voto de qualidade.34

 
 Uma solução para o voto de qualidade e para evitar impasses seria o 
estabelecimento de quorum qualificado de 2/3 dos conselheiros para determinadas 
matérias. Caso não fosse alcançado o quorum estabelecido, não se aprovaria 
a matéria em votação. Esta prática tem dado resultados positivos em algumas 
EFPC que a adotaram. A experiência internacional demonstra a existência de 
conselhos compostos paritariamente por representantes de empregadores e de 
empregados e, na maior parte deles, há o voto de minerva. Entretanto há previsão 
de mecanismos para o equilíbrio de poder, como na Holanda, onde é previsto 
um revezamento da indicação do presidente ora pelo empregador, ora pelos 
empregados. Também nos países da OCDE pode ser indicado um conselheiro 
independente para equilibrar os interesses e até mesmo assumir a presidência do 
conselho e o voto de minerva.35

 A melhoria das decisões do conselho deliberativo não passa apenas 
pela eliminação do voto de qualidade ou por um sistema de rotatividade na 
indicação do presidente. É preciso ter uma gestão profissional e técnica, voltada 
para a busca de um interesse comum em prol da EFPC. É preciso lembrar que 
os representantes dos participantes e assistidos são eleitos, e neste caso nem 
sempre a competência e o conhecimento são os fatores com maior peso para a 
escolha dos representantes. Geralmente, em caso de eleição, há todo um jogo 
político de influências e de poder que podem não assegurar a melhor escolha 
das pessoas que irão representar os associados. 

 Mais uma vez torna-se indispensável o controle social dos participantes 
e assistidos em relação à gestão das entidades a que estiverem associados, com 
o acompanhamento das decisões tomadas pelos representantes eleitos.

 O voto de minerva do presidente do Conselho Fiscal, escolhido entre 
um dos representantes dos associados, no caso da FUNCEF, não tem grande 
relevância, pois suas decisões têm pouca repercussão na gestão da EFPC. Já 
a participação nas diretorias executivas não é garantida aos associados pela lei, 
que deixa aos estatutos esta definição. Assim, a participação de associados nas 
diretorias executivas tem que ser conquistada, como no caso da FUNCEF. Mas 
também nessa instância de decisão, devido ao voto de minerva do presidente 
indicado pelo patrocinador, é frágil o poder de decisão dos representantes dos 
participantes e assistidos. 

34 Ibid, p. 37.
35 ABRAPP (Ago/2008). Fundos de Pensão: Fim do voto de qualidade ameaça gestão. Revista da ABRAPP, ICSS, 
SINDAPP. Ano XXVII, número 343, agosto 2008. p. 37.
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 A democratização da gestão dos fundos de pensão é um dos fatores 
provavelmente mais importantes para se estabelecer um efetivo controle social 
sobre essas entidades. Segundo o Boletim36, não só na FUNCEF ocorrem 
problemas no equacionamento do poder de decisão entre patrocinador e 
associados. Problemas semelhantes também são verificados na Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) e na Fundação Petrobras 
de Seguridade Social (PETROS). Outro ponto importante para o controle social 
seria a eleição direta dos diretores da EFPC, ainda não conquistada.

3.3.3. O controle de participantes e assistidos por meio de instituições 
desvinculadas das EFPC

3.3.3.1. normas asseguradoras de prestação de informações aos associados 
das EFPC
 
 O acesso às informações relativas à gestão dos planos de previdência 
complementar é garantido constitucionalmente no art. 202, § 1°, e foi regulamentado 
pela Lei Complementar 109/2001. Uma das funções do Estado, em relação à 
previdência complementar, determinada na Lei Complementar 109/2001, art. 3º, 
inciso IV, é exatamente garantir aos participantes e assistidos o pleno acesso às 
informações sobre a gestão dos planos de benefícios.  Partindo dessa Lei, outras 
normas secundárias foram editadas para melhor regulamentar a questão.
 
 A escrituração contábil e as avaliações atuariais de cada plano de 
benefício, exigidas por lei, artigos 22 e 24 da LC 109/2001, com divulgação 
obrigatória para os participantes e assistidos, é outro instrumento para viabilizar 
o controle social dos fundos de pensão.
 
 A Resolução CGPC n° 5 de 30 de janeiro de 2002 determinou a 
contabilização por planos de benefícios para maior transparência em relação 
ao patrimônio de cada plano. O fundamento desta contabilização, definida como 
“um conjunto de atividades destinadas à realização de certa função que, seja por 
facilidade operacional ou necessidade gerencial, deseja-se tratar isoladamente”37, foi 
a separação entre a atividade assistencial e a atividade previdenciária, evitando duas 
escriturações contábeis para a mesma EFPC. Com isso, a resolução caracterizou 
quatro programas, previdenciário, assistencial, administrativo e de investimentos. 

 A Resolução CGPC n° 13 de 10 de outubro de 2004 estabelece critérios 
para a divulgação de informações aos participantes e assistidos das EFPC, além 

36 FUNCEF (Jul/2009). Boletim Representes Eleitos Funcef: Democratização dos fundos de pensão exige fim, já, ao voto 
de minerva. Edição 10/2009 de 29 julho de 2009. disponível em: http://www.fenae.org.br. Acesso em 14 SET 2009.
37 NOBRE, Waldir de Jesus. As entidades fechadas de previdência privada: um estudo sobre a divulgação de informações 
contábeis. 1996. 253f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) – Faculdade de Economia, Administra-
ção e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, apud CHAN, Betty Lílian. SILVA, Fabiana Lopes. MARTINS, 
Gilberto de Andrade.Fundamentos da previdência complementar: da atuária à contabilidade. São Paulo, Atlas: FIPECAPI/
USP, 2006.Pg. 104 e 105.
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de determinar regras de governança corporativa para garantia da qualidade 
dessas informações.
 
 A Instrução n° 14 de 18 de janeiro de 2007 da SPC, dentre outras 
providências, dispõe sobre os procedimentos para divulgação de informações 
dos investimentos dos planos de benefícios aos associados de entidades 
fechadas de previdência complementar, incluindo política de investimentos dos 
planos de benefícios administrados, contendo no mínimo as informações que 
são obrigatoriamente disponibilizadas pelas EFPC à SPC, de forma elucidativa.

 Também a Resolução CGPC nº 23 de 6 de dezembro de 2006 estabelece 
procedimentos para a divulgação de informações aos participantes e assistidos 
dos planos de benefícios de caráter previdenciário a serem observados pelas 
EFPC. Isso inclui a disponibilização do estatuto e regulamentos, relatório anual 
de informações aos participantes, com demonstrativo patrimonial e de resultados 
dos planos, informações sobre investimentos, parecer atuarial dos planos, além 
de outras informações especificadas na Resolução. 

3.3.1.3. O controle social via entidades externas às EFPC 

 Uma pesquisa simples na Internet permite descobrir uma série de 
organizações do terceiro setor, criadas e destinadas a exercer certo controle social 
sobre as EFPC. Uma delas é a Associação Nacional dos Participantes de Fundos 
de Pensão – ANAPAR, criada em 24 de maio de 2001 como uma sociedade civil 
sem fins lucrativos destinada à defesa dos interesses de participantes e assistidos 
dos fundos de pensão junto a instâncias administrativas e judiciais, incluídos 
os poderes públicos, os patrocinadores e instituidores, entre outras, conforme 
estatuto da ANAPAR.38

 As atribuições da ANAPAR são detalhadas no art. 9º de seu estatuto 
e inclui, principalmente, o incentivo à associação, o desenvolvimento e o 
crescimento do sistema de previdência complementar. Também visa à proposição 
de políticas de investimentos para os fundos de pensão, ao acompanhamento 
das atividades das EFPC para garantia do cumprimento das disposições legais, 
à proposição e à defesa de modelos de gestão das EFPC para intensificar o 
poder de influência dos participantes, ao desenvolvimento e à divulgação de 
estudos sobre previdência complementar, à disseminação de informações aos 
associados, tudo em defesa dos interesses de seus representados.

 Embora, para este trabalho, não tenha sido realizada pesquisa sobre a 
efetividade das ações da ANAPAR e sobre a sua representatividade, as divulgações 
da entidade por meio das edições do Boletim Eletrônico ANAPAR, disponíveis na 
página da Internet da entidade, demonstram uma atuação perante os órgãos de 
38 ANAPAR. Estatuto. Disponível em http://www.anapar.com.br/estatuto/estatuto.doc. Acesso em 20 SET 2009.
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controle estatais, junto ao Congresso Nacional, no processo de elaboração de 
leis, na divulgação de questões importantes que afetam os resultados e interesses 
financeiros dos associados aos fundos de pensão, na promoção de cursos sobre 
previdência complementar e na divulgação de informações sobre questões diversas 
que afetam os interesses dos participantes e assistidos das EFPC.

 Sem intenção de ratificar as ações da ANAPAR, esta entidade foi utilizada 
para mostrar como o controle social pode ser exercido coletivamente por meio 
de entidades próprias criadas para este fim e como é possível obter resultados 
favoráveis no equilíbrio de forças entre os poderes estatal, dos patrocinadores e 
dos associados das EFPC.

 Outro exemplo de controle social, via entidades do terceiro setor, 
ocorre com a FUNCEF. São várias as associações que exercem algum tipo de 
controle sobre esta fundação, entre elas estão a Associação do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal, - APCEF, Federação Nacional das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal - FENAE, Federação Nacional das Associações 
de Aposentados e Pensionistas de CEF - FENACEF, Associação Nacional dos 
participantes da FUNCEF, além da atuação dos sindicatos representativos dos 
bancários em diversas bases.

4. TEnDênCIAS FUTURAS DA PREVIDênCIA COMPLEMEnTAR nO 
BRASIL PARA O COnTROLE SOCIAL
 
 O sistema atual de previdência social, com limitações dos valores 
de aposentadoria, seja pela aplicação do fator previdenciário, o qual limita o 
montante a ser recebido pelo beneficiário em função da idade e do tempo de 
contribuição na época da solicitação do benefício, seja pela limitação do valor 
máximo do próprio benefício (limitado hoje a dez vezes o valor mínimo devido 
aos aposentados da previdência social), estimula o crescimento da previdência 
complementar em geral. Os exemplos de outros países mais desenvolvidos 
também apontam para este crescimento futuro. Assim, mecanismos de controle 
social efetivos precisam ser incrementados e um deles, atualmente em discussão, 
é a educação financeira e previdenciária.
 
 Cada vez mais os cidadãos comuns têm que tomar decisões sobre 
questões financeiras. Isto ocorre desde a avaliação para uma simples tomada 
de crédito, passa por decisões a respeito das opções de aplicação de recursos e 
envolve, até mesmo, a escolha de melhores opções para administrar a poupança 
destinada à aposentadoria. Dada a relevância das finanças tanto para o mercado 
quanto para o governo e para a sociedade, tem-se discutido internacionalmente 
a questão da educação financeira como condição para a vida econômica e social 
dos indivíduos.
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 Nessa linha, conforme afirma Ricardo Pena Pinheiro, em artigo publicado 
no livro Fundos de Pensão e Mercado de Capitais39, a educação financeira assume 
relevada importância para a previdência complementar, devido ao sistema atual da 
previdência social, à longevidade da população e à estabilidade econômica que 
amplia as opções de investimentos dos ativos dos planos de benefícios.

 Decidir sobre investimentos não é tarefa fácil e em muitos casos, 
por falta de conhecimento, as pessoas não fazem opção nenhuma. Estudos 
demonstram que há um baixo nível de conhecimento financeiro entre os 
consumidores, entretanto, considerando as mudanças na previdência social e 
a maior expectativa de vida dos indivíduos, maior a dependência em relação à 
previdência complementar. Além disso, também em função de equacionamento 
entre as contribuições e os pagamentos, as EFPC têm adotado modalidade de 
planos do tipo contribuição definida e isto requer maior conhecimento sobre 
finanças para que escolhas adequadas a cada perfil sejam realizadas pelos 
associados dos fundos de pensão.40

 A educação financeira não se resume apenas a ensinar as pessoas sobre 
as relações entre risco e retorno de seus investimentos. Em relação à previdência 
complementar, é preciso tomar outras decisões como quanto é necessário poupar 
para garantir uma aposentadoria tranqüila, qual o padrão de vida que se deseja 
na aposentadoria, quanto é necessário trabalhar para atingir o padrão desejado? 
Isto tudo associado à capacidade de tomar decisões de longo prazo que nem 
todos os indivíduos possuem.41

 O Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de 
Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização – COREMEC, criado pelo 
Decreto 5.685 de 25 de janeiro de 2006, de iniciativa das entidades e órgãos 
integrantes, Banco Central do Brasil, CVM, SPC, Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, além de parceiros governamentais, Ministério da Educação 
e Ministério da Justiça, e outros não governamentais, faz parte da estratégia 
nacional de desenvolvimento de um projeto de Educação Financeira no país.

 O programa do Governo, de interesse público e âmbito nacional, tem 
como objetivos42: a promoção da cultura de educação, a capacitação do cidadão 
para realizar escolhas sobre administração de recursos e a contribuição para 
a estabilidade econômica dos mercados financeiros, de capitais, de seguros e 
da previdência complementar, conforme divulgado na página da Internet www.
vidaedinheiro.gov.br, criada para o programa.

 
39 PINHEIRO, Ricardo Pena. Educação financeira e previdenciária, a nova fronteira dos fundos de pensão. Disponível em 
http://mpas.gov.br/arquivos/office/3_090420-113416-244.pdf. Acesso em 02 SET 2009.
40 ABRAPP (Jul/2009). Fundos de Pensão. Revista da ABRAPP, ICSS, SINDAPP. Ano XXVIII, número 354, julho 2009. p. 
15 - 17.
41 ABRAPP (Jul/2009). Fundos de Pensão. Revista da ABRAPP, ICSS, SINDAPP. Ano XXVIII, número 354, julho 2009.  p. 
18.
42 ENEF.O que é ENEF. Disponível em http://www.vidaedinheiro.gov.br/Enef/Default.aspx. Acesso em 20 SET 2009. 
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 Segundo o COREMEC, o conceito de educação financeira da OCDE, 
divulgado no Seminário Brasil: A Educação Financeira na Escola43, realizado em 
Brasília em 23/09/2008 é o seguinte:
 
 Educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as 
sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 
financeiros, de maneira que com informação, formação e orientação claras 
possam desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem 
mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem 
fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda, adotar outra ações 
que melhorem o seu bem-estar e, assim, tenham a possibilidade de contribuir de 
modo mais consciente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis 
comprometidos com o futuro.

 Seguindo uma tendência internacional, o País ingressa num movimento 
que procura capacitar os indivíduos para terem melhor controle sobre as suas 
finanças, saberem escolher os produtos de mercado que melhor atendam 
as suas necessidades e adquirirem a cultura da poupança como meio de 
sustentação futura.

 Na esteira da educação financeira, vem também de forma correlata a 
educação previdenciária, entendida como a capacitação do indivíduo para a escolha 
de um tipo de previdência complementar e, posteriormente, para exercer o devido 
controle social sobre a entidade escolhida e sobre o plano de previdência aderido.

 A ausência de educação financeira e previdenciária são fatores que 
explicam a carência de uma cultura popular brasileira em relação à poupança de 
longo prazo. Hoje é notório que o benefício da previdência social não é suficiente 
para manutenção do padrão de vida que os trabalhadores experimentam durante 
a sua atividade. O que se observa é a continuidade no trabalho, mesmo após a 
aposentadoria, e a dependência dos aposentados em relação a familiares e a ajudas 
do Governo para seu sustento. Estes fatores, associados ao prolongamento da vida 
observado de forma contínua na atualidade, resultam na necessidade de fomento à 
previdência complementar e isto cabe a educação financeira e previdenciária. 

 Recentemente também ocorreram mudanças nos planos de benefícios 
que passaram de benefício definido, a ser recebido durante a aposentadoria, para 
contribuição definida e recebimento posterior de benefício variável. Embora alguns 
planos adotem critérios mistos desses dois sistemas, o participante se vê numa 
situação mais complicada, pois o resultado que irá auferir na aposentadoria, caso 
opte por um plano de contribuição definida e benefício variável, dependerá dos 
retornos dos investimentos das aplicações realizados pela EFPC que administrar 
o plano. Por vez, mais necessária se torna a educação previdenciária.
43 ENEF. Seminário: Brasil: A educação financeira na escola. Brasília 23 SET 2008. Disponível em http://www.vidaedinheiro.
gov.br/arquivos/noticias/01_Grupo_de_Trabalho.pdf. Acesso em 02 SET 2009. 
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 A OCDE publicou em 2008 os princípios e boas práticas de uma educação 
financeira voltada para a previdência complementar, cujas diretrizes foram 
elaboradas pelo Grupo de Trabalho de Previdência Privada. Ressalta-se, portanto, 
a importância do conhecimento do indivíduo sobre produtos previdenciários, a 
conscientização sobre a mudança do cenário da aposentadoria e a importância 
da poupança previdenciária, recomenda sobre a responsabilidade de todos os 
envolvidos com a previdência privada, Governo, parceiros sociais, patrocinadores 
e intermediários financeiros. Alerta-se, contudo, para a necessidade de 
regulamentação financeira prudente e promoção da estabilidade econômica e 
também para a adequada regulamentação econômica.44

 Aos parceiros sociais, a OCDE sugeriu o aproveitamento dos canais de 
contato com os associados para promover também a educação financeira e aos 
fundos de pensão, a divulgação de informações claras, em linguagem simples 
sobre tipos de investimentos, perfis de riscos e retorno, custos, como meios 
para capacitar os participantes e assistidos em relação às suas escolhas sobre a 
previdência complementar.

 A Recomendação CGPC Nº 1, de 28.04.200845, sobre as ações de 
educação previdenciária no âmbito do regime de previdência complementar, 
determina à SPC a elaboração de um programa de educação previdenciária, no 
âmbito das EFPC, em três níveis de atuação: informação sobre fatos, dados e 
conhecimentos específicos, instrução para o desenvolvimento de habilidades 
necessárias à compreensão de conceitos e orientação para melhor uso das 
informações. Recomenda às EFPC a promoção de ações e programas de 
educação previdenciária a todos os seus associados e beneficiários.

 As diretrizes internacionais e as iniciativas nacionais sobre educação 
financeira e previdenciária constituem importantes instrumentos para o controle 
social dos fundos de pensão. O conhecimento é condição indispensável ao controle 
social. Só é possível controlar aquilo sobre o qual se tem correta compreensão. 
As recomendações da OCDE expressamente citam os parceiros sociais na 
tarefa educativa. Isto só reforça as ações que já vem sendo desenvolvidas com 
constantes esclarecimentos aos associados de fundos de pensão, por meio de 
boletins, de congressos, de encontros de categorias, de divulgações em massa, 
de meios eletrônicos, de edições de revistas e de outros.

 Outra tendência da previdência complementar fechada é a escolha de 
perfis de investimentos, que podem ser utilizados para planos de contribuição 
definida ou de contribuição variável. É permitido ao contribuinte a escolha da 
carteira de investimento que utilizará para aplicar seu fundo de reserva, de acordo 
44 PINHEIRO, Ricardo Pena. Educação financeira e previdenciária, a nova fronteira dos fundos de pensão. Disponível em 
http://mpas.gov.br/arquivos/office/3_090420-113416-244.pdf. Acesso em 02 SET 2009.
45 MPAS. Recomendação CGPC Nº. 1, de 28.04.2008. Disponível em http://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/pre-
videncia_complementar_01_10.asp. Acesso em 02 SET 2009.
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com o melhor julgamento sobre a relação risco versus retorno. Atendendo, 
portanto, a necessidade dos fundos de pensão em estabelecer políticas de 
investimento distintas em virtude das necessidades e expectativas dos diversos 
tipos de participantes dos fundos.46 

 Há nessa nova opção, uma divisão de responsabilidade entre os 
conselheiros e diretores dos fundos de pensão com os participantes e isto requer 
um determinado nível de entendimento acerca de investimentos financeiros. 
Não há restrições legais à disponibilização dessa opção aos participantes das 
EFPC, atendidas as determinações para aplicações de recursos normativamente 
instituídas.47

 Ainda são poucas as EFPC que se estruturaram para oferecer aos 
associados opções de investimento de acordo com o perfil escolhido pelo 
participante. Uma delas é a PREVI, que oferece para os participantes do PREVI 
Futuro a possibilidade de aplicar determinados percentuais do saldo de sua conta 
em renda variável em três tipos de perfis denominados Conservador, Moderado e 
Agressivo. Para cada perfil há um limite mínimo e máximo de aplicação possível. 
Os recursos continuam sob a administração da PREVI. A adesão aos perfis de 
investimento é facultativa, podendo o participante continuar com todo seu saldo 
aplicado de acordo com a decisão da entidade.48

 Internacionalmente, a aplicação de acordo com perfis de investimento 
já é uma prática49, mas, em todo caso, requer uma avaliação rigorosa pelo 
participante e conseqüentemente um conhecimento adequado para equacionar 
suas expectativas em termos de tempo de contribuição, expectativa de vida e 
risco disposto a assumir. É sempre bom lembrar que em termos de mercado de 
capitais, quanto maior a possibilidade de rendimento de um ativo aplicado maior 
o risco envolvido. O participante, neste caso, assume junto com a entidade a 
responsabilidade pela sua escolha.

 As novas tendências da previdência complementar apontam para uma 
participação cada vez mais ativa dos associados e isto requer um controle cada 
vez mais intenso e exercido de forma adequada para garantir a continuidade dos 
planos de benefícios e a rentabilidade adequada para a garantia, no longo prazo, 
do cumprimento das obrigações assumidas pelas EFPC.

46 BASTOS, João Francisco Schuch. MORETO NETO, Luis. Perfis de Investimento em uma Entidade Fechada de Previ-
dência Complementar como Diferencial Estratégico. Disponível em http://ww.aedb.br/seget/artigos08/171_171_ARTIGO_
SEGET_2008.pdf. Acesso em 20 SET 2009.
47 Ibid.
48 PREVI. Perfis de Investimento. Revista PREVI. Edição Especial. Disponível em http://www.previ.com.br/pls/portal/docs/
page/previ_desenv/planoseprodutos/futuro/investimentos/perfis_investimento/perfis/revista_especial.pdf. Acesso em 20 
SET 2009.
49 Ibid.
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5. COnCLUSÕES

 A previdência complementar fechada no Brasil surgiu para complementar 
a aposentadoria dos empregados das empresas públicas criadas com a 
reestruturação do setor público na década de setenta, servido também para 
o desenvolvimento do mercado de capitais e para a formação da poupança 
interna. Sofreu ao longo dos anos diversas interferências governamentais, 
como no caso das privatizações ocorridas no Governo Fernando Henrique 
Cardoso, e foi considerada em certas épocas como um privilégio de poucos, 
até evoluir para um importante instrumento social econômico, financeiro e social 
merecedor da atenção governamental e legislativa, com previsão constitucional e 
regulamentação por lei complementar.

 O patrimônio das EFPC é formado pela contribuição de patrocinadores 
e dos participantes, formando um patrimônio considerável cujos donos são uma 
parcela da sociedade, assumindo uma forma de repartição de riqueza. Têm uma 
atuação importante no mercado de capitais e no desenvolvimento da economia. 
Assumem compromissos que demandam uma estabilidade e solvência em longo 
prazo e consequentemente riscos que precisam ser controlados e mitigados.

 A sobrevivência dos fundos de pensão no longo prazo é uma questão 
que interessa não só aos associados, mas ao Estado, ao mercado e à sociedade. 
O sistema de previdência complementar desonera a previdência social, mantém 
a qualidade de vida dos participantes durante a aposentadoria, são responsáveis 
por uma parcela significativa de investimentos econômicos e financeiros, 
movimentam e estimulam a economia do país e da sociedade como um todo.

 A responsabilidade pelo controle sobre as EFPC é de todos, pois, de 
certa forma, a todos interessam a sua continuidade e estabilidade financeira para 
honrar os compromissos assumidos. Pra este fim, a regulamentação dos fundos 
de pensão foi promovida com a edição de lei complementar, atendendo a preceito 
constitucional e com diversos outros instrumentos regulatórios pertinentes de 
órgãos estatais de controle.

 Partindo da regulamentação, foi desenvolvida uma estrutura de controle 
que prevê o controle estatal exercido pelo Ministério da Previdência Social, por 
meio da SPC, CGPC, do. Ministério Público e do Banco Central, o controle dos 
patrocinadores e instituidores e o controle social dos participantes e assistidos, 
exercido individualmente, ou por representação com os conselheiros na gestão 
das EFPC e com as entidades que possuam atribuições vinculadas à previdência 
complementar fechada.

 A ação de controle estatal, exercida pela regulamentação e fiscalização 
das EFPC, tem como foco a estabilidade, o desenvolvimento e confiabilidade do 
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sistema de previdência complementar, por meio da liquidez e solvência dos planos 
de benefícios e da proteção aos participantes e beneficiários. Estimula a adoção 
de adequada governança corporativa pelos fundos de pensão, com exigência de 
transparência e prestação adequada de informações aos interessados, e possibilita 
condições para o exercício de um efetivo controle social sobre os fundos de 
pensão.

 A lei confere aos patrocinadores o exercício de supervisão e fiscalização 
das EFPC, por meio da participação nos conselhos, podendo também ser utilizada 
estrutura organizacional interna do patrocinador ou mesmo do departamento 
de auditoria interna. A importância do controle do patrocinador decorre da sua 
responsabilidade paritária com participantes e assistidos em relação a eventuais 
déficits dos planos de benefícios, além da necessidade de cumprimento da 
legislação.

 As teorias sobre controle social reforçam a atuação da sociedade sobre 
o Estado para possibilitar a democratização do governo e garantir o atendimento 
dos interesses da coletividade. Os mesmos fundamentos do controle social 
podem ser aplicados ao sistema fechado de previdência complementar para 
procurar garantir a gestão adequada, a continuidade e a solvência dos fundos de 
pensão e, em última instância, a sobrevivência do próprio sistema. A lei estabelece 
a possibilidade de controle social sobre as EFPC pela prestação de informações, 
pela participação nos conselhos e pela transparência na gestão dos fundos.

 Existem uma série de dificuldades para o exercício do controle 
social sobre os fundos de pensão, desde o baixo nível de organização dos 
seguimentos sociais de interesse até a desinformação generalizada e falta de 
interesse por assuntos ligados à previdência complementar, considerados de 
difícil compreensão e extremamente técnicos. Uma estrutura efetiva de controle 
social sobre os fundos de pensão pode promover resultados mais confiáveis 
e transparentes para a previdência complementar fechada, evitando possíveis 
esquemas de corrupção, ingerência política sobre os fundos e garantindo a 
solvência das entidades.

 São vários os instrumentos que possibilitam um efetivo controle social, 
desde a adoção de melhores práticas de governança corporativa que permitem 
alcançar a qualidade do relacionamento dos fundos de pensão com as partes 
interessadas, o estabelecimento de compromissos éticos e socialmente aceitáveis 
e a responsabilidade dos administradores, até a participação na gestão dos fundos 
de pensão e a sua fiscalização pro meio de acompanhamento de informações e 
atuação de entidades criadas para a defesa dos interesses de participantes e de 
assistidos.
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 Questiona-se a efetividade da representatividade dos participantes 
nos conselhos das EFPC, comprometida com o voto de qualidade atribuído ao 
presidente, em certos casos indicado pelo patrocinador. Não há fundamento 
econômico para atribuir maior poder de decisão ao patrocinador, pois contribui 
para a formação do patrimônio de cada plano na mesma proporção do 
participante. Entretanto, não basta eliminar o voto de qualidade do presidente do 
conselho deliberativo. É preciso estabelecer mecanismo de solução em caso de 
impasse na tomada de decisões e certificar que os representantes de cada parte 
interessada tenham a competência para a tomada de decisões que atendem não 
somente ao interesses de determinadas partes, mas sim o da coletividade.

 As diversas entidades criadas para defender interesses dos participantes 
e assistidos dos fundos de previdência têm utilizado de canais de comunicação 
de fácil acesso para divulgar informações e melhorar o entendimento sobre o 
sistema de previdência complementar, sobre planos de benefícios e outros 
assuntos correlatos. Representam uma importante forma de exercício de controle 
social, pois permitem pela atuação coletiva a defendes dos interesses tutelados 
com atuação perante os órgãos de controle estatais, no processo de elaboração 
de leis, na promoção do conhecimento previdenciário e financeiro, tudo em busca 
da sustentabilidade do sistema de previdência complementar.

 Entre as tendências futuras da previdência complementar está a 
educação financeira e previdenciária e a possibilidade de escolha de perfis de 
investimentos, pelo contribuinte do fundo de pensão, de acordo com o melhor 
julgamento sobre a relação risco versus retorno. Nos dois casos, é premissa básica 
o conhecimento sobre o sistema de previdência complementar, sobre economia 
e mercado financeiro, além da disposição para efetuar escolhas e assumir 
riscos. O controle social é reforçado por estas duas tendências da previdência 
complementar. O conhecimento permite ao associado melhor atuação sobre o 
sistema, seja por ações individuais ou por meio de entidades representativas dos 
interesses de participantes e associados sobre os fundos de pensão.

 A credibilidade do sistema de previdência complementar é essencial 
para a sua sobrevivência e para isto a conscientização de todos os envolvidos 
acerca de seus direitos e responsabilidades é fundamental. O nível de controle 
estatal e social depende do nível de desenvolvimento em geral do país, o que 
permitirá a disseminação da cultura de controle, a participação de todos os 
envolvidos e a mitigação de riscos para sobrevivência próprio do sistema de 
previdência complementar, de importância singular para a previdência social e 
para o desenvolvimento social e econômico do País.
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 Neste trabalho, procurou-se descrever a estrutura de controle sobre a 
previdência complementar fechada sem a pretensão de avaliar a efetividade do 
controle. Como já ressaltado, o país carece de pesquisas científicas sobre o tema 
previdência complementar. Uma linha interessante seria a investigação sobre a 
efetividade do controle estatal e social estipulado até hoje e sobre a percepção 
dos associados em relação aos seus direitos, deveres e capacidade de influenciar 
a gestão dos fundos de pensão e a regulamentação do sistema.
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1.  OS TÍTULOS DO AGROnEGÓCIO

1.1 Introdução

 O Brasil é um dos maiores produtores do agronegócio e, neste sentido, 
acompanha o aumento do mercado de consumo de alimentos no planeta. 
Convém lembrar que nosso país é o primeiro produtor mundial de café, açúcar 
e suco de laranja; é o segundo produtor mundial de soja e carne bovina; e o 
terceiro produtor mundial de carne de aves e frutas. O agronegócio participa 
com 27% das riquezas do país, com 36% da totalidade das exportações, 
com 37% dos empregos e garantiu, em 2006, 93% do superávit da balança 
comercial.  

 A emissão dos títulos do agronegócio tem por objetivo oferecer a 
investidores qualificados uma solução diferente dos investimentos tradicionais 
ofertados diretamente nas operações com produtores rurais e cooperativas no 
mercado do agronegócio brasileiro.

 Os títulos do agronegócio podem ser registrados na CETIP. Podemos 
catalogar as seguintes operações que poderão ser implementadas na CETIP 
com os citados Títulos: as CPR - Cédula de Produto Rural, as CRP - Cédula 
Rural Pignoratícia, nCR - Nota de Crédito Rural, as LCA - Letra de Crédito do 
Agronegócio, as CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio e 
os CDA/WA - Certificado de Depósito Agropecuário e Warrant Agropecuário. Os 
CPR, CRP, NCR, LCA, CDCA, CRA e CDA/WA constituem títulos de crédito de livre 
negociação, representativos de promessa de pagamento em dinheiro.

 Com relação à principal vantagem da emissão dos citados títulos, 
podemos citar a de ampliar os recursos disponíveis ao financiamento agropecuário. 
Os mencionados títulos se vinculam a direitos creditórios originários de negócios 
realizados entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive 
financiamentos ou empréstimos, relacionados com a produção, comercialização, 
beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de 
máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária.

 Entre as vantagens da emissão dos referido títulos do agronegócio, 
podemos citar1:  

	 São utilizadas como forma eficiente de financiamento na medida em 
que proporcionam, dentre outros aspectos, a negociação da safra agrícola sem 
endividamento referenciado em taxas de juros e a redução das pressões sazonais 
de preços das mercadorias;
1 Fonte: CETIP
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	 Estimulam os investimentos rurais feitos pelos produtores ou por suas 
associações (cooperativas, condomínios, parcerias, etc.);

	 Favorecem o oportuno e adequado custeio da produção e a 
comercialização de produtos agropecuários;

	 Fortalecem o setor rural;

	 Incentivam a introdução de métodos racionais no sistema de produção, 
visando ao aumento de produtividade, à melhoria do padrão de vida das 
populações rurais e à adequada utilização dos recursos naturais;

	 Isenção do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras (CDCA, 
CRA, LCA e CPR);

	 Isenção do Imposto de Renda para Pessoas Físicas (CDCA, CRA, LCA 
e CPR).

2. REGIME JURÍDICO DOS TÍTULOS VInCULADOS AO AGROnEGÓCIO

2.1 CDCA - Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio

 Foi o art. 23 da Lei n° 11076, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu o 
Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA; a Letra de Crédito do 
Agronegócio - LCA; e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA.

 Definiu os referidos títulos de crédito, especificando que são 
vinculados a direitos creditórios originários de negócios realizados entre 
produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou 
empréstimos, relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento 
ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e 
implementos utilizados na atividade agropecuária.

 O art. 24 da Lei definiu o Certificado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio - CDCA como título de crédito nominativo, de livre negociação, 
representativo de promessa de pagamento em dinheiro e que constitui título 
executivo extrajudicial. 

 Observe-se que o CDCA é de emissão exclusiva de cooperativas 
de produtores rurais e de outras pessoas jurídicas que exerçam a atividade 
de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e 
insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na 
produção agropecuária.
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 Como requisitos para o lançamento da CDCA, poderemos catalogar os 
seguintes:

I - o nome do emitente e a assinatura de seus representantes 
legais;

II - o número de ordem, local e data da emissão;

III - a denominação “Certificado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio”;

IV - o valor nominal;

V - a identificação dos direitos creditórios a ele vinculados e 
seus respectivos valores, ressalvado que a identificação dos 
direitos creditórios vinculados ao CDCA e à LCA poderá ser 
feita em documento à parte, do qual conste a assinatura dos 
representantes legais do emitente, fazendo-se menção a essa 
circunstância no certificado ou nos registros da instituição 
responsável pela manutenção dos sistemas de escrituração.

VI - data de vencimento ou, se emitido para pagamento 
parcelado, discriminação dos valores e das datas de vencimento 
das diversas parcelas;

VII - taxa de juros, fixa ou flutuante, admitida a capitalização;

VIII - o nome da instituição responsável pela custódia dos direitos 
creditórios a ele vinculados;

IX - o nome do titular;

X - cláusula “à ordem”, ressalvado que a transferência de sua 
titularidade operar-se-á pelos registros dos negócios efetuados 
nos sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos 
autorizados pelo Banco Central do Brasil.

 Os direitos creditórios vinculados ao CDCA deverão ser:

I - registrados em sistema de registro e de liquidação financeira 
de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil;

II - custodiados em instituições financeiras ou outras instituições 
autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar 
serviço de custódia de valores mobiliários.
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 Caberá à instituição custodiante:

I - manter sob sua guarda documentação que evidencie 
a regular constituição dos direitos creditórios vinculados 
ao CDCA;

II - realizar a liquidação física e financeira dos direitos 
creditórios custodiados, devendo, para tanto, estar 
munida de poderes suficientes para efetuar sua cobrança 
e recebimento, por conta e ordem do emitente do 
CDCA;

III - prestar quaisquer outros serviços contratados pelo 
emitente do CDCA.

 Além do mais, será admitida a emissão de CDCA em série, em que os 
CDCA serão vinculados a um mesmo conjunto de direitos creditórios, devendo 
ter igual valor nominal e conferir a seus titulares os mesmos direitos.

2.2 - LCA - Letras de Crédito do Agronegócio

 Segundo o art. 26 da mencionada Lei, a Letra de Crédito do Agronegócio 
– LCA é título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de 
promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. A 
LCA é de emissão exclusiva de instituições financeiras públicas ou privadas.
A LCA deverá conter os seguintes requisitos:

I - o nome da instituição emitente e a assinatura de seus 
representantes legais;

II - o número de ordem, o local e a data de emissão;

III - a denominação “Letra de Crédito do Agronegócio”;
 
IV - o valor nominal;

V - a identificação dos direitos creditórios a ela vinculados e 
seus respectivos valores, ressalvado que a identificação dos 
direitos creditórios vinculados ao CDCA e à LCA poderá ser 
feita em documento à parte, do qual conste a assinatura dos 
representantes legais do emitente, fazendo-se menção a essa 
circunstância no certificado ou nos registros da instituição 
responsável pela manutenção dos sistemas de escrituração;

VI - taxa de juros, fixa ou flutuante, admitida a capitalização;
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VII - data de vencimento ou, se emitido para pagamento 
parcelado, discriminação dos valores e das datas de vencimento 
das diversas parcelas;

VIII - o nome do titular; 

IX - cláusula “à ordem”, ressalvado que a transferência de sua 
titularidade operar-se-á pelos registros dos negócios efetuados 
nos sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos 
autorizados pelo Banco Central do Brasil.

 Portanto, os direitos creditórios vinculados à LCA deverão ser registrados 
em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, podendo também serem mantidos em custódia.

2.2.1 Disposições Comuns ao CDCA e à LCA

 O valor do CDCA e da LCA não poderá exceder o valor total dos 
direitos creditórios do agronegócio a eles vinculados e os emitentes de CDCA 
e de LCA respondem pela origem e autenticidade dos direitos creditórios a eles 
vinculados.

 A identificação dos direitos creditórios vinculados ao CDCA e à LCA 
poderá ser feita em documento à parte, do qual conste a assinatura dos 
representantes legais do emitente, fazendo-se menção a essa circunstância 
no certificado ou nos registros da instituição responsável pela manutenção 
dos sistemas de escrituração.

 Por outro lado, a identificação dos direitos creditórios vinculados ao 
CDCA e à LCA poderá ser feita pelos correspondentes números de registro 
no sistema que mantém a guarda da documentação que evidencie a regular 
constituição dos direitos creditórios vinculados ao CDCA.

 O CDCA e a LCA poderão conter outras cláusulas, que constarão de 
documento à parte, com a assinatura dos representantes legais do emitente, 
fazendo-se menção a essa circunstância em seu contexto.

 O CDCA e a LCA conferem direito de penhor sobre os direitos creditórios a 
eles vinculados, independentemente de convenção, não se aplicando o disposto nos 
arts. 1.452, caput, e 1.453 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
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 A substituição dos direitos creditórios vinculados ao CDCA e à LCA, 
mediante acordo entre o emitente e o titular, importará na extinção do penhor 
sobre os direitos substituídos, constituindo-se automaticamente novo penhor 
sobre os direitos creditórios dados em substituição.

 Na hipótese de emissão de CDCA em série, o direito de penhor 
incidirá sobre fração ideal do conjunto de direitos creditórios vinculados, 
proporcionalmente ao crédito do titular dos CDCA da mesma série.

 Ademais, o CDCA e a LCA poderão contar com garantias adicionais, reais 
ou fidejussórias, livremente negociadas entre as partes. A descrição das garantias 
reais poderá ser feita em documento à parte, assinado pelos representantes legais 
do emitente, fazendo-se menção a essa circunstância no contexto dos títulos.

 Os direitos creditórios vinculados ao CDCA e à LCA não poderão ser 
penhorados, seqüestrados ou arrestados em decorrência de outras dívidas do 
emitente desses títulos, a quem caberá informar ao juízo, que tenha determinado 
tal medida, a respeito da vinculação de tais direitos aos respectivos títulos, sob 
pena de responder pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

 O CDCA e a LCA poderão ser emitidos sob a forma escritural, hipótese 
em que:

I - tais títulos serão registrados em sistemas de registro e de 
liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central 

do Brasil;

II - a transferência de sua titularidade operar-se-á pelos registros 
dos negócios efetuados nos sistemas de registro e liquidação 
financeira, sendo que a entidade registradora é responsável pela 
manutenção do registro da cadeia de negócios ocorridos com 
os títulos registrados no sistema. 

2.3. CRA - Certificado de Recebíveis do Agronegócio

 O CRA, bem como os direitos creditórios a ele vinculados, deve também 
ser registrado em sistema autorizado pelo Banco Central. As operações com CRA 
têm alíquota zero de IOF – Imposto sobre Operações Financeiras. O título pode 
conter cláusula expressa de variação do seu valor nominal, desde que seja a 
mesma dos direitos creditórios a ele vinculados.

 Conforme o art. 36 da Lei 11076/2004, o Certificado de Recebíveis 
do Agronegócio – CRA é título de crédito nominativo, de livre negociação, 
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representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo 
extrajudicial.

 O CRA é de emissão exclusiva das companhias securitizadoras de 
direitos creditórios do agronegócio, considerando que tal título de crédito 
está vinculado a direitos creditórios originários de negócios realizados entre 
produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou 
empréstimos, relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento 
ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e 
implementos utilizados na atividade agropecuária.
O CRA terá os seguintes elementos:

I - nome da companhia emitente;

II - número de ordem, local e data de emissão;
 
III - denominação “Certificado de Recebíveis do Agronegócio”;

IV - nome do titular;

V - valor nominal;

VI - data de vencimento ou, se emitido para pagamento 
parcelado, discriminação dos valores e das datas de vencimento 
das diversas parcelas;

VII - taxa de juros, fixa ou flutuante, admitida a capitalização; 

VIII - identificação do Termo de Securitização de Direitos 
Creditórios que lhe tenha dado origem.

 O CRA adotará a forma escritural e poderá ter, conforme dispuser o 
Termo de Securitização de Direitos Creditórios, garantia flutuante, que assegurará 
ao seu titular privilégio geral sobre o ativo da companhia securitizadora, mas não 
impedirá a negociação dos bens que compõem esse ativo.

2.4. CDA - Certificado de Depósito Agropecuário e WA - Warrant 
Agropecuário 

 O CDA veio substituir o “conhecimento de depósito” e consiste em 
um título de crédito representativo de uma promessa de entrega de produtos 
agropecuários. O WA é um título de crédito que confere direito de penhor sobre 
a mercadoria descrita no CDA correspondente. Ambos são títulos de execução 
extrajudicial.
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 O CDA e o WA podem ser garantidos por aval bancário ou seguro e 
negociados em conjunto ou isoladamente. Devem ser registrados em sistema 
autorizado pelo Banco Central, em até 10 dias após a data de emissão, e são 
tributados como ativos financeiros, mas são isentos do IOF – Imposto sobre 
Operações Financeiras.

 Também foi a Lei 11076, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu as 
figuras da CDA e do WA. Nos termos da citada Lei, o CDA é título de crédito 
representativo de promessa de entrega de produtos agropecuários, seus 
derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, depositados em 
conformidade com a Lei no 9.973, de 29 de maio de 2000. Já o WA seria título 
de crédito representativo de promessa de pagamento em dinheiro que confere 
direito de penhor sobre o CDA correspondente, assim como sobre o produto nele 
descrito. Portanto, O CDA e o WA são títulos unidos, emitidos simultaneamente 
pelo depositário, a pedido do depositante, podendo ser transmitidos unidos 
ou separadamente, mediante endosso. Tanto o CDA como o WA são títulos 
executivos extrajudiciais.

 Aplicam-se ao CDA e ao WA as normas de direito cambial no que forem 
cabíveis e o seguinte:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, 
mas, tão-somente, pela existência da obrigação; 

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de 
regresso contra endossantes e avalistas.

 O CDA e o WA serão:

I - cartulares, antes de seu registro em sistema de registro e de 
liquidação financeira, e após a sua baixa;

II - escriturais ou eletrônicos, enquanto permanecerem 
registrados em sistema de registro e de liquidação financeira.

 O CDA e o WA devem conter as seguintes informações:

I - denominação do título;

II - número de controle, que deve ser idêntico para cada conjunto 
de CDA e WA;
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III - menção de que o depósito do produto sujeita-se à Lei no 
9.973, de 29 de maio de 2000, e à Lei n° 11076/2004, e, no caso 
de cooperativas, à Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

IV - identificação, qualificação e endereços do depositante e do 
depositário;

V - identificação comercial do depositário;

VI - cláusula à ordem;

VII - endereço completo do local do armazenamento;

VIII - descrição e especificação do produto;

IX - peso bruto e líquido;
 
X - forma de acondicionamento;

XI - número de volumes, quando cabível;

XII - valor dos serviços de armazenagem, conservação e 
expedição, a periodicidade de sua cobrança e a indicação do 
responsável pelo seu pagamento;

XIII - identificação do segurador do produto e do valor do 
seguro;
XIV - qualificação da garantia oferecida pelo depositário, quando 
for o caso;

XV - data do recebimento do produto e prazo do depósito;

XVI - data de emissão do título;

XVII - identificação, qualificação e assinatura dos representantes 
legais do depositário;

XVIII - identificação precisa dos direitos que conferem.

 O depositante e o depositário poderão acordar que a responsabilidade 
pelo pagamento do valor dos serviços de armazenagem, conservação e 
expedição, a periodicidade de sua cobrança e a indicação do responsável pelo 
seu pagamento será do endossatário do CDA.
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 Com relação à emissão do CDA e do WA, a solicitação será feita pelo 
depositante ao depositário. 

 Na solicitação, o depositante declarará, sob as penas da lei, que o 
produto é de sua propriedade e está livre e desembaraçado de quaisquer ônus; 
e outorgará, em caráter irrevogável, poderes ao depositário para transferir a 
propriedade do produto ao endossatário do CDA.

 Os documentos mencionados anteriormente serão arquivados pelo 
depositário junto com as segundas vias do CDA e do WA. Emitidos o CDA e o 
WA, fica dispensada a entrega de recibo de depósito.

 É facultada a formalização do contrato de depósito, nos termos do art. 3o 
da Lei no 9.973, de 29 de maio de 2000, quando forem emitidos o CDA e o WA.
O CDA e o WA serão emitidos em, no mínimo, duas vias, com as seguintes 
destinações:

I - primeiras vias, ao depositante;

II - segundas vias, ao depositário, nas quais constarão os recibos 
de entrega dos originais ao depositante.

 Os títulos terão numeração seqüencial, idêntica em ambos os 
documentos, em série única, vedada a subsérie.

 O depositário que emitir o CDA e o WA é responsável, civil e criminalmente, 
inclusive perante terceiros, pelas irregularidades e inexatidões neles lançadas. 

 O depositante tem o direito de pedir ao depositário a divisão do produto 
em tantos lotes quantos lhe convenha e solicitar a emissão do CDA e do WA 
correspondentes a cada um dos lotes.

 O depositário assume a obrigação de guardar, conservar, manter a 
qualidade e a quantidade do produto recebido em depósito e de entregá-lo ao 
credor na quantidade e qualidade consignadas no CDA e no WA.

 Emitidos o CDA e o WA, o produto a que se referem não poderá sofrer 
embargo, penhora, seqüestro ou qualquer outro embaraço que prejudique a sua 
livre e plena disposição.

 O prazo do depósito a ser consignado no CDA e no WA será de até um 
ano, contado da data de sua emissão, podendo ser prorrogado pelo depositário 
a pedido do credor, os quais, na oportunidade, ajustarão, se for necessário, as 
condições de depósito do produto.
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 As prorrogações serão anotadas nas segundas vias em poder do 
depositário e nos registros de sistema de registro e de liquidação financeira.

 Incorre na pena prevista no art. 178 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal aquele que emitir o CDA e o WA em desacordo 
com as disposições da Lei 11076/2004. 

 Com respeito ao Registro, este é obrigatório em sistema de registro e de 
liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, contado da data de emissão dos títulos, no qual constará 
o respectivo número de controle do título. 

 O registro de CDA e WA em sistema de registro e de liquidação financeira 
será precedido da entrega dos títulos à custódia de instituição legalmente 
autorizada para esse fim, mediante endosso-mandato.

 A instituição custodiante é responsável por efetuar o endosso do CDA e 
do WA ao respectivo credor, quando da retirada dos títulos do sistema de registro 
e de liquidação financeira.

 Vencido o prazo de 30 (trinta) dias sem o respectivo registro, deverá o 
depositante solicitar ao depositário o cancelamento dos títulos e sua substituição 
por novos ou por recibo de depósito, em seu nome. 

 Com respeito à circulação, tanto o CDA como o WA, poderão ser 
negociados nos mercados de bolsa e de balcão como ativos financeiros.

 Quando da 1a (primeira) negociação do WA separado do CDA, a entidade 
registradora consignará em seus registros o valor da negociação do WA, a taxa 
de juros e a data de vencimento ou, ainda, o valor a ser pago no vencimento ou 
o indicador que será utilizado para o cálculo do valor da dívida.

 Os registros dos negócios realizados com o CDA e com o WA, unidos ou 
separados, serão atualizados eletronicamente pela entidade registradora autorizada. 
Se, na data de vencimento do WA, o CDA e o WA não estiverem em nome do mesmo 
credor e o credor do CDA não houver consignado o valor da dívida, o titular do WA 
poderá, a seu critério, promover a execução do penhor sobre: 

I - o produto, mediante sua venda em leilão a ser realizado em 
bolsa de mercadorias; ou

II - o CDA correspondente, mediante a venda do título, em 
conjunto com o WA, em bolsa de mercadorias ou de futuros, ou 
em mercado de balcão organizado.
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  Nas hipóteses referidas anteriormente, o produto da venda da mercadoria 
ou dos títulos, conforme o caso, será utilizado para pagamento imediato do 
crédito representado pelo WA ao seu respectivo titular na data do vencimento, 
devendo o saldo remanescente ser entregue ao titular do CDA, após debitadas as 
despesas comprovadamente incorridas com a realização do leilão da mercadoria 
ou dos títulos. 

 O adquirente dos títulos no leilão poderá colocá-los novamente em 
circulação, observando-se que quando da 1a (primeira) negociação do WA 
separado do CDA, a entidade registradora consignará em seus registros o valor 
da negociação do WA, a taxa de juros e a data de vencimento ou, ainda, o valor a 
ser pago no vencimento ou o indicador que será utilizado para o cálculo do valor 
da dívida, no caso de negociação do WA separado do CDA. 

 As negociações do CDA e do WA serão isentas do Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários.

 Os negócios ocorridos durante o período em que o CDA e o WA estiverem 
registrados em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados 
pelo Banco Central do Brasil não serão transcritos no verso dos títulos.

 A entidade registradora é responsável pela manutenção do registro da 
cadeia de negócios ocorridos no período em que os títulos estiverem registrados 
em sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco 
Central do Brasil.

 Para a retirada do produto, o credor do CDA providenciará a baixa do 
registro eletrônico do CDA e requererá à instituição custodiante o endosso na 
cártula e a sua entrega.

 A baixa do registro eletrônico ocorrerá somente se:

I - o CDA e o WA estiverem em nome do mesmo credor; ou

II - o credor do CDA consignar, em dinheiro, na instituição 
custodiante, o valor do principal e dos juros devidos até a data 
do vencimento do WA.

 A consignação do valor da dívida do WA, na forma do item II anterior, 
equivale ao real e efetivo pagamento da dívida, devendo a quantia consignada 
ser entregue ao credor do WA pela instituição custodiante.
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 Na hipótese de o CDA e o WA estiverem em nome do mesmo credor, a 
instituição custodiante entregará ao credor, junto com a cártula do CDA, a cártula 
do WA.

 Na hipótese de o credor do CDA consignar, em dinheiro, na instituição 
custodiante, o valor do principal e dos juros devidos até a data do vencimento do 
WA, a instituição custodiante entregará, junto com a cártula do CDA, documento 
comprobatório do depósito consignado.

 Com a entrega do CDA ao depositário, juntamente com o respectivo WA 
ou com o documento comprobatório do depósito consignado, o endossatário 
adquire a propriedade do produto nele descrito, extinguindo-se o mandato que 
confere poderes ao depositário para transferir a propriedade do produto ao 
endossatário do CDA.

 As condições para a transferência da propriedade ou retirada do produto 
serão as seguintes:

I - o pagamento dos serviços de armazenagem, conservação e 
expedição;

II - o cumprimento das obrigações tributárias, principais e 
acessórias, relativas à operação.

 Para emissão de CDA e WA, o seguro obrigatório de que trata o art. 6o, § 
6o, da Lei no 9.973, de 29 de maio de 2000, deverá ter cobertura contra incêndio, 
raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, vendaval, alagamento, 
inundação, furacão, ciclone, tornado, granizo, quedas de aeronaves ou quaisquer 
outros engenhos aéreos ou espaciais, impacto de veículos terrestres, fumaça e 
quaisquer intempéries que destruam ou deteriorem o produto vinculado àqueles 
títulos. No caso de armazéns públicos, o seguro obrigatório também conterá 
cláusula contra roubo e furto.

2.5. CRP - Cédula Rural Pignoratícia 

 Trata-se de Título representativo de financiamento rural concedido por 
integrantes do sistema nacional de crédito rural. É uma modalidade de cédula 
de crédito rural com promessa de pagamento em dinheiro. É emitida por pessoa 
física ou jurídica tomadora do financiamento rural.

 O Decreto Lei 167, de 14 de fevereiro de 1967 definiu no seu art. 9º a 
cédula de crédito rural como sendo promessa de pagamento em dinheiro, sem 
ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações 
e modalidades: 
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I - Cédula Rural Pignoratícia. 
II - Cédula Rural Hipotecária. 
III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. 
IV - Nota de Crédito Rural.

 A cédula crédito rural pode ser definida como título civil, líquido e certo, 
exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão 
de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, 
regularidade e realização de seu direito creditório. 

 Se o emitente houver deixado de levantar qualquer parcela do crédito 
deferido ou tiver feito pagamentos parciais, o credor descenta-los-á da soma 
declarada na cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.

 Não constando do endosso o valor pelo qual se transfere a cédula, 
prevalecerá o da soma declarada no título acrescido dos acessórios, deduzido o 
valor das quitações parciais passadas no próprio título. 

 Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer 
obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do 
terceiro prestante da garantia real. 

 Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos 
antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos 
quais seja credor. 

 A cédula de crédito rural poderá ser aditada, ratificada e retificada por 
meio de menções adicionais e de aditivos, datados e assinados pelo emitente e 
pelo credor. Se não bastar o espaço existente, continuar-se-á em folha do mesmo 
formato, que fará parte integrante do documento cedular. 

 Em se tratando da cédula rural pignoratícia, esta deverá conterá os 
seguintes requisitos: 

I - Denominação “Cédula Rural Pignoratícia”. 

II - Data e condições de pagamento; havendo prestações 
periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: “nos 
têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo” ou “nos 
têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo”. 

III - Nome do credor e a cláusula à ordem. 
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IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por 
extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o 
financiamento concedido e a forma de sua utilização. 

V - Descrição dos bens vinculados em penhor, que se indicarão 
pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de 
produção, se fôr o caso, além do local ou depósito em que os 
mesmos bens se encontrarem. 

VI - Taxa dos juros a pagar, e da comissão de fiscalização, se 
houver, e o tempo de seu pagamento. 

VII - Praça do pagamento. 

VIII - Data e lugar da emissão. 

IX - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante 
com podêres especiais. 

 As cláusulas “Forma de Pagamento” ou “Ajuste de Prorrogação”, quando 
cabíveis, serão incluídas logo após a descrição da garantia, estabelecendo-se, 
na primeira, os valores e datas das prestações e na segunda, as prorrogações 
previstas e as condições a que está sujeita sua efetivação. 

 A descrição dos bens vinculados à garantia poderá ser feita em 
documento à parte, em duas vias, assinadas pelo emitente e autenticadas 
pelo credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância, logo após a 
indicação do grau do penhor e de seu valor global. 

 Podem ser objeto, do penhor cedular os bens suscetíveis de penhor 
rural e de penhor mercantil. 

 Os bens apenhados continuam na posse imediata do emitente ou do 
terceiro prestante da garantia real, que responde por sua guarda e conservação 
como fiel depositário, seja pessoa física ou jurídica. Cuidando-se do penhor 
constituído por terceiro, o emitente da cédula responderá solidàriamente com o 
empenhador pela guarda e conservação dos bens apenhados. 

 Antes da liquidação da cédula, não poderão os bens apenhados ser 
removidos das propriedades nela mencionadas, sob qualquer pretexto e para 
onde quer que seja, sem prévio consentimento escrito do credor. 
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2.6. CPR - Cédula de Produto Rural

 Pode ser definida como título cambial negociável em mercado de balcão 
e em bolsa de mercadorias, que permite ao produtor rural ou suas cooperativas 
obter recursos para desenvolver sua produção ou empreendimento, com 
comercialização antecipada ou não2. 

 As modalidades disponíveis são: 

 1.CPR Física – exigível na data do vencimento pela quantidade e 
qualidade de produto nela previsto; e 

 2.CPR Financeira – exigível na data do vencimento pelo resultado da 
multiplicação do preço convencionado pela quantidade do produto especificado. 

 Para ser negociada em mercado, a CPR deve ser registrada em sistema 
autorizado pelo Banco Central. O título é cartular antes do registro e escritural ou 
eletrônica enquanto permanecer registrado. 

3. Conclusão: alguns aspectos importantes a serem levados em consideração 
na emissão dos títulos do agronegócio

 Para que as operações de emissão de títulos do agronegócio se tornem 
seguras e atrativas para os Fundos de Pensão, temos que observar uma série de 
condicionantes a serem observadas pelos emissores3:

 - na identificação do produtor, há que se verificar suas raízes, a análise 
mercadológica da commodity produzida, a performance de sua produção e suas 
possíveis parcerias, e também deverá ser efetivada a análise da sua capacidade 
financeira. O objetivo seria verificar a viabilidade, os mitigantes de risco e o 
desenho da estrutura produtiva do citado produtor. 

 - emissão da análise jurídica que deverá contemplar a elaboração dos 
respectivos instrumentos e oferecer segurança aos riscos legais, verificando os 
contratos, o monitoramento agrícola e industrial, o fiel depositário, as cessões, se 
houverem, a documentação das garantias, etc.

 - no pós-pagamento, deverá ser observado se o emissor realizará 
acompanhamento setorial, se terá as necessárias informações de campo por 
meio dos originadores da operação, se acompanhará as razões da garantia, o 
controle de vencimentos, o controle da apresentação de contratos e a entrega do 
produto para performance dos contratos. 

2Cf. CETIP
3 Cf. UNION CAPITAL AGRO
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 Para concluir, as Fundações deverão também atentar para a credibilidade 
do administrador e operador da emissão, para a instituição financeira custodiante, 
para a Agência que emitir o parecer sobre o rating da operação, para a instituição 
encarregada da auditoria, para os Advogados que darão o Parecer Jurídico, e, 
por fim, para o consultor de colocação internacional do ativo, se houver. 
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InTRODUçãO

                     No cotidiano das atividades existem conceitos que se esvaziam e se 
desgastam no tempo e no espaço. Alguns deles carregam, na sua literalidade, 
princípios, fundamentos e impressões robustas, embora se tornem inconsistentes 
e descaracterizados, sendo escamoteados por falácias. Como exemplo, destaca-
se o sentido de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, de pensamento 
holístico, de mudança de paradigma e da educação em seus vários conteúdos, 
todos retoricamente usados como corolários de transformação e da mudança 
social. Normalmente, esses conceitos são estruturas teóricas testadas no campo 
da retórica e das circunstâncias, e não na realidade concreta e coletiva onde 
vivem e trabalham as pessoas com as suas distintas identidades e diferenças. Em 
verdade, a realidade não existe no vácuo social, mas em condições de assimetrias 
sociais, políticas, econômicas e históricas.

                         Godoy (2008) em análise das teses do Professor Roberto Mangabeira 
Unger, no livro “Democracia Radical & Experimento Institucional” mostra as 
várias dimensões do processo de mudança social através do inédito conceito de 
“necessidade falsa”. Isto significa dizer, que “não precisamos de tragédia para 
que nos transformemos ou para que nos sintamos estimulados para a mudança 
[na] democracia representativa, economia de mercado e sociedade civil livre 
(p. xvii)”. Para Unger, “o desconforto é geral, confusão e desilusão não agitam 
somente o pensamento de esquerda [...] mas é justamente a esquerda que se 
encontra mais profundamente desorientada” (GODOY, 2008, p.xxiv). 

                              Nesse sentido é que se discute a lógica em uso nos fundos de pensão 
- detentores da maior poupança privada nacional -, da governança corporativa, 
tratada como uma “necessidade falsa” e reconstruída como uma retórica, em 
uma realidade determinada pelo fundamentalismo do mercado que para Stephen 
Green, executivo do HSBC, quer dizer, uma realidade de “ambigüidade moral”, 
onde não é mais verdade que “a minha palavra é a minha garantia” e que “as 
regras nunca serão suficientes para fazer com que a moralidade prevaleça”, 
de outra forma, mas na mesma direção, escreve a escritora Lya Luft: “Como de 
um lado nos tornamos mais abertamente corruptos e de outro estamos mais 
condescendentes, instalou-se entre nós uma epidemia moral”.

                     O conceito de governança corporativa em uso, portanto, não é absoluto 
e pacífico em seu conteúdo e perspectiva. Ele varia à mercê dos interesses e das 
particularidades, e poderia simplesmente ser aplicado como o exercício pleno da 
ética e da moral, próprio do exercício do bem, da boa-fé e do altruísmo. Assim, 
para esse caso, ele é dividido em dois ramos: a velha e a nova governança. 
Controles internos, legalidade, códigos de ética, manuais de governança, ética 
privada e respeito ao meio ambiente e aos acionistas minoritários constituem-
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se em exigências da velha governança. Embora presentes na retórica e na 
propaganda, estão desgastados no tempo.  A chamada nova governança não 
estar escrita nos manuais, instruções e códigos, mas na invisibilidade dos 
valores, a exemplo da história e da ética coletiva das pessoas e dos colegiados 
que administram, lideram e decidem.

             Isto quer dizer que os valores éticos que compõem o conceito da 
nova governança são importantes para o funcionamento da economia. Para 
Kilksberg (2008, p. 34), esquecer isso significa “favorecer o crescimento sem 
qualquer sanção social, dos valores antiéticos representados pela corrupção, a 
persistência do egoísmo exacerbado, a falta de solidariedade e a insensibilidade 
diante do sofrimento de tantas pessoas”. Assim, o propósito desse exploratório 
e opinativo artigo é responder a seguinte indagação: o que significa em prática o 
exercício da governança na gestão dos fundos de pensão?

                 Os fundos de pensão, em face da sua importância estratégica para o País, 
exigem o exercício pleno dos fundamentos da nova governança. Eles protegem 
diretamente 2,5 milhões de trabalhadores, com uma participação da poupança 
previdenciária no PIB brasileiro de menos de 18%, o que pode alcançar 50% 
do PIB no ano 2020 caso seja mantido o atual ritmo de crescimento do sistema 
previdenciário complementar fechado.  

A LEGALIDADE DOS FUnDOS DE PEnSãO

    O sistema de previdência complementar brasileiro cresce a cada ano. 
Os dados como vistos anteriormente são otimistas e demonstram a importância 
da previdência complementar na sociedade brasileira. A poupança privada e 
a acumulação de capital oriundos dos fundos de pensão inevitavelmente irão 
impactar o crescimento do País, a sua sustentabilidade e um novo capitalismo 
irá emergir. No dizer de Drucker (1977), um capitalismo sem capitalistas, ou o 
socialismo invisível dos fundos de pensão. A poupança existente nos fundos de 
pensão, de caráter exclusivamente nacional, constitui-se numa nova estratégia de 
previdência social complementar à previdência social pública, em que cerca de 
28,8 milhões de trabalhadores brasileiros estão excluídos da previdência social - 
ela também é estimuladora de desenvolvimento nacional. Muito ainda haverá de 
crescer. 

  Os ativos dos fundos de pensão, em países desenvolvidos como os 
Estados Unidos e a Inglaterra, correspondem a 90 e 80% respectivamente do 
PIB desses países. Outro aspecto que se apresenta nesta “mudança de época” 
é o escopo do portfólio dos investimentos dos fundos de pensão. Os juros reais 
em queda e a inflação sob controle exigem mecanismos modernos de alocação 
de ativos, surgindo, portanto, a oportunidade de redução dos investimentos em 
renda fixa e a busca em ativos com prêmios que, embora carreguem riscos, 
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oportunizam o cumprimento das metas atuariais.  Nesta perspectiva, competência 
técnica, governança, legalidade, atitude e gestão eficiente são os fundamentos 
requeridos. 

 No contexto do direito positivo brasileiro, a previdência social é dividida em 
previdência pública e previdência privada, conforme expressa os artigos 201 e 201 
respectivamente, da Constituição Federal do Brasil (MPS, SPC, 2009). Por sua vez a 
previdência complementar, constitui-se em uma parte da seguridade social, consoante 
o art. 194 dessa mesma Constituição (MPS, SPC, 2009). O legislador brasileiro, numa 
perspectiva de fortalecer o sistema previdenciário privado nacional, regulamentou a 
previdência complementar fechada por lei complementar á Constituição, legislando 
as Leis 108 109 de 2001 (MPS, SPC, 2009), respectivamente, diferenciando-as quanto 
aos patrocinadores: público ou privado. 

 Ainda no contexto da Constituição Federal, a Emenda Constitucional 
n. 20, de 15 de dezembro de 1998 (MPS – SPC - 2009), destaca a previdência 
complementar com princípios fundamentados nos argumentos da governança 
corporativa, assim resumidos: de caráter complementar; autônoma em relação 
à previdência pública; facultativa; baseia-se na capitalização de reservas; 
participação paritária dos participantes e empregadores nos órgãos colegiados, 
respectivamente, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal; e paridade na 
contribuição e regulamentada por lei complementar à Constituição Federal. 

 Na mesma direção da governança na gestão dos fundos de pensão, as 
respectivas leis 108 e 109 (MPS – SPC - 2007) especificam os preceitos legais 
quando à liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de benefícios; acesso pelos 
participantes às informações simples e claras; controles de riscos; regulações e 
fiscalização por órgão público; intervenção; liquidação extrajudicial; advertência, 
inabilitação e multas aos dirigentes. Compõem o contexto legal dessas basilares 
leis, os requisitos exigidos para serem membros dos órgãos colegiados: 
conselhos e diretoria. Destaque para as exigências éticas e morais, a exemplo 
de não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado e nem penalidade 
administrativa, além de ser portador de diploma de nível superior para o exercício 
da função de diretor. 

 A legalidade dos fundos de pensão não se esgota nessas legislações. 
Decretos da Presidência da República; Resoluções do Conselho Monetário 
Nacional - CMN advindas do Banco Central do Brasil; Recomendações do 
Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC e Instruções e 
Portarias da Secretaria de Previdência Complementar – SPC, ambos do Ministério 
da Previdência Social; Decisões Conjuntas da SPC e da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, dentre outras regulações próprias do mercado de capitais 
delineiam os fundamentos da velha governança e da legalidade do dia-a-dia dos 
fundos de pensão brasileiros. 
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A GOVERnAnçA nOS FUnDOS DE PEnSãO: O CASO DA CERES - 
FUnDAçãO DE SEGURIDADE SOCIAL

 A Ceres é uma Fundação de direito privado e sem fins 
lucrativos. Trata-se de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, 
ou popularmente, conhecida como um fundo de pensão multipatrocinado, dele 
participam quatro empresas, as chamadas patrocinadoras: a Embrapa, a Emater 
e a Epamig, ambas de Minas Gerais, e a Epagri e a Cidasc de Santa Catarina, 
exceto a Cidasc que recentemente filiou-se à Ceres como patrocinadora, as 
demais têm representantes nos órgãos colegiados – Conselhos Deliberativo 
e Fiscal. São empresas do governo federal e dos Estados de Minas Gerais e 
Santa Catarina. A Ceres está classificada dentre os fundos de pensão filiados à 
Abrapp em vigésimo nono lugar, quanto ao volume de investimentos, número de 
participantes, dependentes e assistidos, num total de aproximadamente trezentos 
fundos de pensão.

 A Diretoria Executiva da Ceres é colegiada e constituída por três 
diretores que têm as suas funções definidas no Estatuto da Ceres, Arts. 33 a 39 
(CERES, 2008). Não existe o controle de uma diretoria sobre as demais, mas 
o exercício ambíguo e estatutário de coordenação, avaliação e supervisão do 
Diretor Superintendente no contexto das atividades da Ceres. Qualquer despesa 
ou pagamento financeiro somente serão liberados após a aprovação por dois 
Diretores. Não se trata de uma estrutura presidencialista. O fluxo financeiro é 
auditado pela gerência de controle e mensalmente analisado pelo Conselho 
Fiscal, afora a aprovação anual do Plano de Trabalho e dos seus resultados pelo 
Conselho Deliberativo, estrutura de maior realce de um fundo de pensão. O Art. 
37, § 20, que determina as determinações da Diretoria Executiva, assim impõe: “o 
Diretor Superintendente terá o voto que qualidade”. 

 O orçamento, o plano de trabalho, o quadro funcional, a política 
salarial e os custos administrativos são aprovados anualmente pelo Conselho 
Deliberativo, não podendo serem modificados sem a sua autorização ou prévia 
revisão. Os custos são estratificados por planos de benefícios e patrocinadoras 
e mensalmente auditados pelo Conselho Fiscal. O que não prescinde da 
fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da 
Previdência Social (MPS), das auditorias internas das patrocinadoras e de uma 
auditoria externa e independente.

 ‘Os Conselhos Deliberativo e Fiscal são por força legal constituídos de forma 
paritária entre os representantes das patrocinadoras e dos participantes e assistidos. 
No caso da Ceres, por força do seu estatuto, exige-se ainda que os seus membros e 
da Diretoria Executiva estejam regulamente inscritos na Ceres há pelo menos cinco 
anos, Art. 24, I do Estatuto da Ceres (CERES, 2008). Em alguns fundos de pensão 
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existem diretorias paritariamente divididas entre os indicados pelas patrocinadoras e 
os eleitos diretamente pelos participantes, assistidos e pensionistas. 

 A dialética ensina que a diversidade e os contrários levam á totalidade 
e a unidade. Decisões sobre a alocação dos recursos financeiros, fundamento 
sensível na gestão de um fundo de pensão, distinto da maioria dos demais fundos, 
é de responsabilidade e de maneira deliberativa e não consultiva ou sugestiva do 
Comitê de Investimentos que funciona, conforme os seguintes requisitos: 

 1. Os diretores, gerentes e analistas participam diretamente do comitê 
de investimento e as suas decisões são pela maioria dos votantes. Como isto, ao 
contrário de outros fundos de pensão, elimina-se uma fase, da decisão posterior 
e isolada da Diretoria Executiva. O Comitê de Investimento não é somente um 
órgão de assessoria é também uma estrutura de decisão;

 2. O planejamento, a responsabilidade e a execução das atividades de 
investimentos - aí estão incluídas as atividades do Comitê de Investimentos -, são 
competências do Diretor de Investimentos por força do Estatuto da Ceres, nos Arts. 
63 e 64;

 3. A votação no Comitê de Investimentos ocorre pelo voto dos seus sete 
membros, respectivamente os três diretores, o gerente de investimento e o de 
controle e dois analistas de cada uma dessas gerências. A decisão é por maioria 
simples de votos. A única restrição é que é imperativo o voto de apoio ou de 
rejeição de pelo menos de dois diretores. 

 De forma resumida, as funções estatutárias dos diretores são assim 
resumidas: 

 1. Ao Diretor Superintendente que identifico como um [quase] diretor 
cabe à coordenação e representação judicial e extrajudicial da Ceres, Arts. 59 
e 60 do Estatuto da Ceres (CERES, 2008). A ele competem as atividades de 
meio, que também são comuns e auxiliares às demais diretorias. Internamente, 
é o responsável pelas atividades de administração, relacionamento, jurídica, 
comunicação, controle, planejamento e atendimento. Encaminha os relatórios e 
comunicados à Secretaria de Previdência Complementar – SPC. Externamente 
tem a representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial. Não tem ingerência 
expressiva no Comitê de Investimento. Apresenta-se em fato como um diretor 
administrativo. As únicas competências exclusivas do diretor-superintendente, 
repetindo-as são: coordenação e representação. Esse é um dos fundamentos do 
[quase] diretor: tem a responsabilidade, mas não tem a decisão;

 2. Ao Diretor de Seguridade, cabe à função fim e o objetivo da Ceres: o 
pagamento de benefícios, isto é, as atividades previdenciais, consoante os Arts. 
61 e 62 do mesmo estatuto (CERES, 2008);
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 3. Ao Diretor de Investimentos compete à parte sensível e também 
estratégica, o  planejamento e a execução das atividades dos investimentos 
da Ceres, Arts. 63 e 64, do Estatuto da Ceres (CERES, 2008).

 Para modificar as funções estatutárias, tornam-se necessárias justificativas 
plausíveis, fato que implicará nas seguintes ações e procedimentos:

1. Decisão da Diretoria Executiva da Ceres;

2. Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Ceres;

3. Aprovação pelas Diretorias das Empresas Estaduais de Minas 

Gerais e Santa Catarina, patrocinadoras de planos de benefícios 

administrados pela Ceres e dos seus respectivos órgãos de 

controle; 

4. Aprovação pela Diretoria Executiva da Embrapa; 

5. Aprovação pelo Conselho de Administração da Embrapa;

6. Aprovação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento;

7. Aprovação pelo Dest do Ministério do Planejamento;

8. Aprovação pela SPC do Ministério da Previdência Social.

 Como foi visto, há um longo caminho a ser percorrido para se mudar 
os requisitos estatutários. Exigências são necessárias, nos níveis federal e 
estadual. Uma das travas à possibilidade de mudanças simplistas e para 
atender demandas contigenciais e de curto prazo.  Como mostra Dyson (1998, 
p. 35) em estudo sobre os mundos imaginados, “somente pessoas cegas 
pela ideologia caem na armadilha de acreditar em sua própria infalibilidade”. 
Ao Diretor Superintendente, no exercício das suas ações como mostrado 
anteriormente, cabe a coordenação de atividades de meio, quantitativamente 
relevantes, como mostra a figura 1. 
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Figura 1 – Organograma da Ceres – Fundação de Seguridade Social

             Neste sentido, a Ceres em complemento à velha governança, busca o 
cumprimento de princípios de uma nova governança, assim definidos:

 1. Os mandatos dos diretores não são coincidentes, em média a cada dois 
anos o mandato de um diretor é renovado.  Com isto, não existe a possibilidade 
de renovação total dos mandatos da diretoria. Existirá um diretor para manter a 
continuidade da gestão e evitar as cumplicidades, comuns na unicidade e na 
convivência. O exercício das funções de diretor exige que os candidatos sejam 
membros da Ceres como participantes, assistidos ou pensionistas e que estejam 
a pelo menos cinco anos filiados à Fundação;

 2. Por se tratar de um fundo de pensão multipatrocinado, as 
patrocinadoras estaduais possuem assentos nos Conselhos Deliberativos 
e Fiscais, compondo, com os representantes da patrocinadora do Governo 
Federal, os órgãos colegiados. Isto dificulta qualquer mecanismo de pressão e 
artificialismo para a indicação de dirigentes e outras formas de interesses;

 3. A Ceres estimula a criação de comitês consultivos de planos como 
estruturas de assessoramento às diretorias das patrocinadoras, formados por 
representantes dos participantes e assistidos de cada patrocinadora no seu 
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próprio âmbito de atuação. Isto significa a existência de uma esfera adicional de 
participação no processo de gestão, indo além da exigência legal; 
                      
 4. A legislação vigente exige que os fundos de pensão sejam auditados 
por uma auditoria externa e independente, afora as auditorias das patrocinadoras. 
A Ceres seleciona por processo licitatório a auditoria externa e a submete à decisão 
do Conselho Deliberativo para avaliação e posterior contratação. O escopo da 
auditagem externa ampliou as exigências das convencionais auditorias contábeis 
e de controles, para abranger os princípios da governança, da ética e da moral 
da gestão;

 5. O plano de cargos e salários veta a contratação de parentes de 
empregados da Ceres até o terceiro grau. Com isto, expurga a possibilidade 
do nepotismo tão comum nas organizações. Também prioriza os empregados, 
estagiários e prestadores de serviços como postulantes aos cargos vacantes 
no processo de seleção e recrutamento, assim se profissionaliza a média 
administração;

 6. A diversidade na composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
tem sido uma mostra dos fundamentos da nova governança. Ex-dirigentes 
das patrocinadoras partilham nesses órgãos colegiados com dirigentes e ex-
dirigentes dos sindicatos dos empregados das patrocinadoras e dos participantes 
dos fundos de pensão e da associação dos aposentados. O processo eleitoral 
dos representantes dos participantes, assistidos e pensionistas, como também a 
indicação dos representantes das patrocinadoras para esses Conselhos, exige 
dos candidatos conhecimentos prévios sobre a previdência social complementar. 
Além disso, esse mesmo processo define a seleção por candidatos mais votados: 
titular e suplente, ao invés de chapas fechadas;

 7. Antes de se tornar uma orientação da Secretaria de Previdência 
Complementar - SPC, a certificação de dirigentes e conselheiros constituiu-se 
em uma estratégia em uso na Fundação Ceres no seu programa de treinamento. 
Profissionalizar os quadros dirigentes nos vários níveis e nas várias patrocinadoras 
são mecanismos de torná-los mais capazes de gerir e limitar as pressões e 
aventuras dos grupos de pressão;

 8. O estímulo aos acordos entre os participantes e a Ceres na composição 
das lides judiciais, tem trazido resultados financeiros e atuariais expressivos 
nas rentabilidades de ativos como o financiamento imobiliário, mostrando um 
ambiente de confiança e de negociação do tipo “ganha-ganha”;

 9. Outro ponto importante no contexto da nova governança corresponde 
ao trato dos gastos financeiros. Não significa cumprir os fundamentos da 
legalidade expressos nas instruções normativas, mas seguir os reclamos da 
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ética e do respeito aos recursos de outrem. Estudos preliminares mostram que 
consoante às premissas atuariais em uso na Ceres, um real quer dizer em termos 
de modelagem probabilística, em torno de oito reais. Logo não se trata de avaliar 
os gastos financeiros no seu conceito nominal e financeiro, mas atuarial e no 
longo prazo; 

 10. A presença dos empregados da Ceres em atividades externas, 
inclusive dos seus diretores, é divulgada e de amplo conhecimento, incluindo 
os objetivos e as fontes de custeio. O importante é ter uma ética coletiva e não 
privada no contexto das práticas em uso. A missão de guardião das finanças de 
tantos participantes e assistidos deve ser vista como se fôssemos um depositário 
fiel;

 11. Um produto importante são as informações prestadas aos 
participantes, assistidos, pensionistas e aos empregados da Ceres. A comunicação 
deve abranger o público interno e externo. Isto são formas de transparência e 
controle. Não se trata a comunicação como uma propaganda pessoal, mas como 
fonte fidedigna que auxilia o processo de gestão, um conceito atualizado como 
a educação previdenciária. Diversos veículos de comunicação são utilizados 
a depender do público focado e da periodicidade, a exemplo do Gestor em 
Foco – gestores da previdência; Ceres em Resumo – membros dos conselhos 
deliberativo e fiscal; Jornal Ceres – participantes, assistidos, pensionistas e 
não-participantes da Ceres; Ceres em Revista - o universo dos membros que 
legalmente devem conhecer as informações referentes ao relatório anual; Ceres 
Comunica – os participantes da Ceres, no caso de uma comunicação urgente. 
Internamente predominam os veículos Ceres Week e Intranet. A disponibilidade 
das informações promove a imprescindível transparência na gestão, cada vez 
mais exigida pela nova governança, permitindo um maior comprometimento e 
cobrança dos participantes. Isto vai de encontro ao preceito muito comum no 
controle das organizações: somos poucos e continuemos com os privilégios para 
estes poucos;

 12. A Ceres dispõe além do tradicional Comitê de Investimento, 
de um Comitê de Seguridade com a finalidade de realizar debates e estudos 
prospectivos, identificando tendências e cenários da previdência social e da 
previdência complementar, na perspectiva de uma relação única entre o ativo e 
o passivo. Revela-se também como um meio de informação às distintas áreas da 
Ceres;

 13. O portfólio dos investimentos da Ceres no âmbito da política de 
investimento agrega, de forma dialética, o risco, a segurança, a rentabilidade, a 
solvência, o respeito ao meio ambiente, à saúde e o bem-estar social, dos ativos 
nas suas variadas e deferentes formas.
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COnSIDERAçÕES FInAIS

 É importante ressaltar que não estamos sós e não somos os donos da 
verdade absoluta no exercício dos princípios da nova governança corporativa. 
Ao contrário predominam no conjunto dos fundos de pensão, dos órgãos 
fiscalizadores e agentes de mercado as ações na perspectiva de uma nova 
governança corporativa em seus diferentes conceitos. Torna-se imperativo 
assegurar o uso dessa nova governança e ir mais adiante para reconstruir os 
fundamentos condizentes com as demandas de um novo tempo contemporâneo, 
democrático e participativo em substituição ao vigente “liberalismo supostamente 
vencedor” (GODOY, 115). 

 O desenvolvimento não se constitui em um fator essencialmente 
econômico e financeiro, mais que isso, ele é um vetor da ética. Kliksberg (2008, 
p. 12) escreve que “... no marco do sucesso de sociedades como a Noruega, 
primeiro país do mundo em desenvolvimento humano [...] está o compromisso 
de uma exigente agenda de responsabilidades éticas assumido por parte da 
sociedade e dos principais atores sociais”.

 É no ambiente sob as influências da mudança social que operam os 
fundos de pensão, sendo que elas não estão numa situação de vácuo social. 
O que aparenta está por vir, em verdade, interfere nas premissas que definem 
a sua operacionalidade.  Os fundamentos da nova governança corporativa são 
inexoráveis no âmbito das atividades dos fundos de pensão. Influências surgem 
de dentro e de fora, de forma visível e invisível. 

 Assim, mas do que a imperatividade das regulamentações oriundas 
da legalidade, o atual quadro social exige dos operadores das várias atividades 
da vida social, e em particular daqueles que administram muito mais do que os 
recursos de terceiros, no caso os fundos de pensão, os sonhos de trabalhadores e 
dos seus familiares que depositam durante anos na fase laboral os seus recursos 
para no momento das suas aposentadorias, serem convertidos em benefícios 
e assim gozarem de uma melhor qualidade de vida, impossível de ser mantida 
pelos recursos da previdência social oficial. 

 Por fim, o exercício dos princípios da nova governança corporativa deve 
está muito mais presente nos compêndios da ética e nos valores da moral e da 
boa-fé do que nos códigos do direito positivo. Tudo isso a interferir na lógica em 
uso pelos operadores dos fundos de pensão. 
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(Footnotes)

1 Somente doação em dinheiro.

2 O valor foi encontrado considerando a UPF-RS para 2009 no valor de R$ 14,99 
(IN-DRP nº 072/09) e a alíquota mínima referente à doação de 3% (art. Art. 19, I da 
Lei nº 8.821 de 27.01.1989). Legislações disponíveis em <http://www.legislacao.
sefaz.rs.gov.br/>. Acesso em 11.09.2009.




