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A REGULAÇÃO DA FILANTROPIA
Já desde a Constituição de 1946, as
entidades educacionais sem fins lucrativos são consideradas imunes a impostos
que incidam sobre o seu patrimônio,
renda e serviços. Trata-se, como visto, de
imunidade, isto é, de uma não-incidência
tributária estabelecida pela Constituição.
Não se trata, pois, de mera isenção, i. é, de
um mero favor fiscal, estipulável por legislação ordinária e suprimível mediante simples mudança legislativa. Trata-se, isso
sim, de garantia constitucional, que
somente pode ser cancelada ─ ou alterada
em sua essência ─
por
modificação
constitucional.
Em
1959,
através da Lei nº
3.577, de 04 de julho
daquele ano, as entidades sem fins lucrativos, então chamadas, genericamente,
de “filantrópicas”,
dentre as quais se
incluíam as educacionais, passaram a ter
isenção da chamada “quota patronal” da
contribuição previdenciária. Com o tempo,
passou-se a reservar o nome de “filantrópicas” àquelas entidades que não só dispunham da imunidade a impostos mas
também da isenção dessa quota patronal
da contribuição previdenciária. Passaram
elas a constituir uma espécie dentro do
gênero das entidades sem fins lucrativos.
Daí o uso subsequente do nome “filantropia” para designar a fruição desse benefício.
Em suma, entidades filantrópicas,
no sentido técnico que o nome adquiriu no
contexto da legislação brasileira, passaram
a ser aquelas que cumulam a imunidade a
impostos com isenção da quota patronal da
contribuição previdenciária.
Essa isenção foi extinta, em 1977,
através do Decreto-Lei nº 1.572. Retornou
com a Constituição de 1988, através de seu

artigo 195, § 7º. Nele foi usado o termo
“isenção”, mas o Supremo Tribunal Federal já proclamou, reiteradas vezes, que tal
“isenção” é verdadeira imunidade. Portanto, o que antes da CF/88 era simples isenção, passou a ser imunidade, vale dizer,
uma garantia de insuscetibilidade de tributação.
Discutiu, desde então, se a regulação desta imunidade demandaria lei complementar ou se poderia ser feita mediante
lei ordinária. Muitos diziam que, não
tendo o legislador constitucional referido,
expressamente, que
a regulação devesse
ser feita por lei
c o m p l e m e n t a r,
bastaria lei ordinária. No entanto,
como essa regulação envolve limitações constitucionais
ao poder de tributar
(CF/88, art. 146, II)
e o estabelecimento
de normas gerais (i. é, normas nacionais e
não apenas federais) em matéria de legislação tributária (CF/88, art. 146, III), outros
entendiam que a devida regulação impunha lei complementar. A matéria vem de
ser decidida, em fevereiro próximo passado, pelo Supremo Tribunal Federal, que
adotou a tese da regulação por lei complementar (no caso, o Código Tributário
Nacional/CTN). Caem por terra, assim, as
exigências postas, inicialmente, no art. 55
da Lei nº 8.212/91, e, subsequentemente,
na Lei nº 12.101/2009 (notadamente, a
contrapartida de 20% da receita), alterada
pela Lei nº 12.868/2013 (bolsistas na
proporção de 1:5).
Independente disso, e já muito
antes, o STF vinha entendendo ser inconstitucional toda e qualquer legislação que
viesse a desfigurar a imunidade, ou seja,
que, mediante a criação de empecilhos
artificiosos, viesse a tornar inócua a garan-

tia constitucional. Vale trazer a lume deci- com a filantropia. Por enquanto, só a filansão do STF proferida no julgamento da tropia do setor educacional. Mais adiante...
ADI nº 2.545, através da qual fora impugÉ preciso ficar atento. De um lado,
nada a Lei nº 10.260/2001, que obrigava as há quem entenda que a matéria de imuniescolas a aplicarem em bolsas de estudo dade se insere no espectro das chamadas
concedidas a alunos carentes valor equiva- “cláusulas pétreas”, isto é, insuscetíveis de
lente ao da contribuição social da qual esta- mudança por emenda constitucional
vam imunes. Segundo a Ministra Relatora (somente por nova Constituição). De outro
(Ellen Gracie), a lei impugnada substituía lado, é preciso registrar que a Constituição,
por obrigação de fazer (conceder bolsas de quando assegura imunidade atinente à
estudo) a obrigação de dar (pagar a contri- quota patronal da contribuição previdencibuição social) de que estavam expressa- ária (art. 195, § 7º), ela o faz para as
mente dispensadas. A
chamadas
“entidades
decisão do STF buscou
beneficentes de assistênevitar que a legislação “A imunidade é uma proteção cia social”, sem mencioordinária, por via oblíqua, constitucional para as entidades nar, especificadamente,
obliterasse o propósito da
os segmentos da educafilantrópicas.”
garantia constitucional.
ção, da saúde e da assisComo se sabe,
tência social estrito senso.
tanto o Legislativo como o Executivo Logo, uma emenda constitucional que
vinham ignorando que se tratava de imuni- queira suprimir a filantropia apenas para o
dade e não de isenção. Por ignorá-lo, setor da educação, terá de afastar o conceivinham adotando a premissa de que tais to de “entidades beneficentes de assistênentidades, tendo sido beneficiadas pela cia social”, já que a jurisprudência do STF
constituinte de 1988, precisariam justificar nele inclui as entidades educacionais.
a exoneração fiscal que lhes fora conferida,
É de esperar que o Congresso
mediante contrapartidas, representadas, de Nacional tenha o bom senso de não enveum modo geral, por gratuidades, sejam redar pelo caminho inicialmente alvitrado
elas integrais ou parciais. A ótica do legis- pelo relator da PEC da Previdência, até
lador constitucional, porém, é outra. É o porque, segundo pesquisa efetuada por
inverso: tais entidades têm a vantagem idônea auditoria, para cada real “perdido”
exatamente porque assumem, desinteres- em arrecadação tributária, as entidades
sadamente, i. é, sem fins lucrativos, atribui- filantrópicas, em seu conjunto, dão retorno
ções que competem, primeiramente, ao ao País de R$ 5,92 em benefícios sociais.
Poder Público. Por desempenharem tal
ação substitutiva é que lhes foi garantida a
contrapartida da imunidade. A contrapartida é delas!
A derradeira decisão do STF repõe
a questão em seus marcos originais. Doravante, muitas das exigências contidas em
lei ordinária perdem totalmente a validade.
Daí, certamente, o renovado interesse em
acabar com a filantropia. A pretexto, pois,
Jorge Lutz Müller
de remendar os furos e o déficit da PreviOAB/RS 7.563
dência, introduziu-se na PEC da PrevidênCoordenador da Assessoria Jurídica
cia uma norma “lateral” querendo acabam
do SINEPE/RS
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