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1. Tema, contexto, objetivos e delimitação de escopo
Tema - Compliance filantrópico 1 : uma ferramenta para a garantia da imunidade
tributária das entidades beneficentes de assistência social atual no âmbito educacional.
Contexto e objetivo – Compliance, basicamente, pode ser compreendido como uma
sistematização de diversos procedimentos adotados pelas organizações para agir de acordo
com a lei e regulamentos, tanto interno quanto externamente, buscando evitar, detectar e
corrigir qualquer desvio de conduta.
Os programas de compliance tiverem seu início das instituições financeiras nos Estados
Unidos na década de 70/80, depois de grandes escândalos de corrupção. No Brasil o movimento
de implementação desses tipos de programa ainda é muito incipiente, mas com os recentes
acontecimentos de corrupção, fraudes e crimes de todo tipo que permeiam a mídia diariamente,
somado à promulgação da Lei anticorrupção, as organizações têm buscado implementar
ferramentas de controle na gestão e conduta de seus diretores, colaboradores e investidores
para que se efetive o máximo possível o cumprimento normais legais, regulamentares e as
políticas e diretrizes ético-institucionais, para detectar, evitar e tratar qualquer desvio ou
inconformidade que possa ocorrer dentro da organização.
Nesse caminho a criação de programas de compliance nas empresas tem sido um
instrumento estratégico de gestão uma vez que a não conformidade legal pode acarretar em
problemas financeiros, reputacionais e até criminais para seus dirigentes, tornando em uma
importante ferramenta para as corporações frente as necessidades do mercado e da relação
com o poder público.
Ante esse panorama, passa-se a questionar se aquelas organizações que assumem a
condição de entidades “beneficentes” ou “filantrópicas”, ou seja, as pessoas jurídicas que, nos
termos do Código Civil de 2002, sejam constituídas, basicamente, na forma de associação ou
fundações, e, como demonstra a lei civil, são as entidades que, por natureza jurídica, não atuam
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Utiliza-se aqui o conceito de filantropia mais amplo, como sendo gênero de toda atividade que traga benefícios àqueles
mais necessitados, em qualquer área de atuação. Mas é necessário diferenciar entidades filantrópicas das beneficentes de
assistência social. Nas palavras do Dr. Ives Granda Martins: “Beneficente é aquela entidade que atua em favor de outrem
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Filantropia e Renúncia Fiscal em http://www.filantropia.org/artigos/ives_gandra.htm. Acesso em 19/06/2018). O termo
foi aqui utilizado para expressar delimitar o escopo do programa de conformidade, como se fosse um compliance fiscal
ou tributário, pois o escopo do presente trabalho é estudar a certificação como entidade beneficente de assistência social.
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com objetivo de distribuição de lucro entre seus associados, deveriam também implementar
programas de compliance.
A resposta é positiva, não há dúvida, mas como seria a criação e implementação de um
programa para esse setor? As entidades estão preparadas para esses novos desafios? O modelo
tradicional das empresas com finalidade lucrativa se ajustam as organizações da sociedade
civil?
Os programas de compliance são para as organizações do terceiro setor tão ou mais
importante do que para as empresas lucrativas, justamente por receberem subvenções do
Poder Público, perceberem benefícios fiscais e por não visarem interesses particulares, mas
sim, interesses coletivos.
Dessa forma, o intuito desse projeto é apresentar um compliance filantrópico, termo aqui
criado para um programa de conformidade voltado exclusivamente para o cumprimento e
controle das normas tributárias específica das entidade beneficente de assistência social, pois
o cumprimento da legislação tem um papel fundamental no dia-a-dia das organizações, seja em
termos financeiros, em função da imunidade tributária e de outros benefícios fiscais, como
reputacional. E, principalmente, ajudará no cumprimento de seus objetivos institucionais.
É necessário contextualizar que para fazer jus à imunidade das contribuições previstas
no art. 195, §7º da Constituição federal, ou mesmo para fazer valer o direito também a
imunidade de impostos do art. 150, IV, c, é necessário o cumprimento de requisitos legais.
A imunidade tributária decorre do texto constitucional, que reflete a limitação
constitucional do Estado no poder de tributar. Esse preceito protege as entidades do terceiro
setor, mas impõe ao mesmo tempo regras para esse direito subjetivo.
Nesse viés é que surgem há anos diversos problemas para as entidades beneficentes de
assistência social. Aliás, o próprio conceito de assistência social foi amplamente discutido por
anos pela doutrina e judiciários, cuja pacificação na Suprema Corte deu-se recentemente,
incluindo educação e saúde dentro do conceito de assistência., e principalmente, permitindo a
cobrança pelos serviços prestados sem descaracterizar a atividade assistencial. Ou seja, até o
enquadramento desse tipo de entidade é discutido.
Diversas leis foram criadas para dispor sobre os requisitos para fruição imunizatória e
todas elas foram contestadas no judiciário por não serem de natureza complementar, exigindo
fórum qualificado de aprovação, o que, segundo parte da doutrina é condição necessária e
obrigatória.
Assim, as entidades vêm combatendo por anos essas leis, tentando cumpri-las, mas
contestando-as no judiciário, o que na prática geraram diversos problemas práticos para o
setor.
O intuito desse trabalho é traçar um histórico dos principais problemas jurídicos
tributários desde a promulgação da Constituição Federal, mostrar as principais teses
enfrentadas no judiciário, como foram e estão sendo julgadas nas instâncias superiores, sempre
conectando com as dificuldades encaradas pelos gestores das instituições e demonstrando
como o compliance filantrópico pode ser útil nesta questão.
Assim, o compliance filantrópico servirá como uma ferramenta para as instituições
beneficentes de assistência social educacional asseverar o cumprimento dos requisitos legais e
deu seus objetivos sociais estatutários, bem como demonstrar diversos outros benefícios que o
programa pode ser útil a uma entidade, servindo por exemplo como meio de argumentos de
defesa em fiscalizações e ações administrativas/jurídico tributárias, ou mesmo facilitando a
captação de recursos via lei de incentivo fiscal, recebimento de recursos públicos: subvenções
e emendas parlamentares e parcerias de todo o gênero como contratos de gestão, termos de
colaboração, fomento, e etc.
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Delimitação do escopo: O presente projeto irá estudar a criação e implementação de
um programa de compliance filantrópico para entidade beneficente de assistência social
atuante na área de educação como ferramenta para cumprimento das obrigações tributárias.
2. Justificativa da relevância prática e do potencial inovador
[...]Existe pouquíssima literatura específica sobre o tema, principalmente voltada para
as instituições beneficentes de assistência social no âmbito educacional, em que pese existirem
milhares de escolas sem finalidade lucrativa. O setor educacional é extremamente regulado e
regulamentado e, portanto, específico.
Atuando no setor educacional há mais de 10 anos percebe-se ainda a ausência de
profissionalismo na gestão dessas organizações. Com raras exceções, na grande maioria das
vezes os problemas fiscais e tributários que elas sofrem deve-se a uma não sistematização e
controle do cumprimento das normas, e até mesmo o desconhecimento e falta de compreensão
das regras tanto fiscais quanto de certificação como entidade beneficente de assistência social,
requisito para o gozo de imunidade de contribuições sociais (e de impostos pela exigência dos
entes federativos), além de contratações com o poder público.
Na prática, verifico que muitas entidades educacionais filantrópicas não compreendem
a legislação vigente, não cumprem os prazos legais (muitas vezes desconhecendo-os), não
conseguem cumprir as diligências solicitadas pelos órgãos fiscalizadores ou certificadores, ou
a fazem de maneira incorreta, e principalmente, não contabilizam corretamente suas despesas
e receitas. Desta maneira, por exemplo, diversos pedidos de concessão e renovação de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social são indeferidos, em que pese as
instituições cumprirem os requisitos, ou mesmo, sofrem autuações pela Receita Federal pelo
não cumprimento do Código Tributário Nacional. Em razão disso, diversos problemas
tributários são causados trazendo um ônus financeiro e até moral para as entidades.
Assim, criar e, principalmente, sistematizar um programa de compliance filantrópico
voltado exclusivamente para essas entidades servirá de grande valia para os gestores
educacionais e produzirá uma ferramenta extremamente valiosa para que possam continuar
cumprindo a missão dessas nobres instituições que são essenciais para o progresso desse País.

3. Familiaridade com objeto da pesquisa
[...]Atuo com o instituições de ensino desde 2005, segundo ano de faculdade e em 2007
abri consultoria voltado para o setor educacional. Recentemente, em 2016, fui para Brasília
atuar mais diretamente com a certificação de entidades beneficentes de assistência social e na
defesa dos interesses dessas instituições tanto administrativa quanto judicialmente,
participando da comissão do terceiro setor da OAB/DF.
O escritório que faço parte hoje é referência na área, com profissionais reconhecidos no
setor com diversos livros publicados. Possuímos ainda uma área específica de compliance
justamente voltado para organizações do terceiro setor. Atuamos nos ministérios da educação,
saúde e assistência social, e ainda defendemos administrativa e judicialmente grandes
instituições sem finalidades lucrativas e beneficentes de assistência social, principalmente na
área educacional.
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Assim, encontro-me, totalmente, apto a, por meio de estudo, pesquisas e entrevistas,
somando ao conhecimento prático agregado no escritório, criar um “manual de compliance
filantrópico” para as instituições de ensino beneficentes de assistência social, mostrando como
funciona a certificação na área de educação, assinalando os principais aspectos práticos e legais
que geram o indeferimento pelo Ministério da Educação e apontar os principais problemas que
ocorrem no dia-a-dia, sugerindo soluções.

4. modelo de pesquisa
[...]Será um trabalho investigativo e analítico sobre como implementar um programa de
compliance filantrópico em uma entidade de ensino beneficente de assistência social,
apresentando os principais problemas enfrentados na prática pelas entidades e sugerindo
soluções, sendo, portanto, um trabalho exploratório sobre práticas jurídico/contábeis.
5. Quesitos
O que é um programa de compliance? Qual a importância do compliance para as
instituições de ensino (IE)? Qual a diferença entre o compliance das empresas lucrativas para
uma instituição de ensino beneficente de assistência social? Em que medida o compliance
específico para as regras de filantropia pode ajudar na defesa dos interesses das IE do terceiro
setor?
Quais são as rotinas de apuração gerenciais, fiscais e tributárias que são necessárias para
o cumprimento dos requisitos da imunidade tributárias que uma IE tem direito e devem estar
na mira de um programa de compliance?
Quais os principais problemas jurídicos tributários enfrentados pelas entidades
beneficentes de assistência social de educação desde a promulgação da Constituição Federal de
1988? Quais os problemas práticos na gestão da entidade em razão
Quais são as implicações legais que podem advir com o descumprimento das regras
como a Lei 12.101/09 e da Lei anticorrupção?
Como o compliance filantrópico pode maximizar os resultados operacionais e
financeiros de uma IES filantrópica? Como contribuiria para a cultura de transparência fazendo
que as instituições gozem de mais confiança junto a sociedade? Quais são os benefícios diretos
e diretos do programa?
6. Fontes de pesquisa e forma de acesso
As fontes de pesquisa são: legislação, bibliografia, além da experiência prática e
entrevistas com atores atuantes do setor.
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