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IMUNIDADE

Conceito:
Imunidade é uma proteção que a Constituição Federal 
confere aos contribuintes. É uma hipótese de não incidência 
tributária constitucionalmente qualificada.

As imunidades previstas no artigo 150 da Constituição 
Federal só existem para impostos.

A imunidade só atinge a obrigação principal, permanecendo 
assim as obrigações acessórias.



NORMA LEGAL

Constituição Federal de 1988.
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 socia l, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

(...)

§ 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. 

(...)
§ 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 

pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 
gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)



NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS
Código Tributário Nacional

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...)

IV - cobrar imposto sobre: 
(...)
(...) c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativ os, observados os 
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Red ação dada pela Lcp nº
104, de 10.1.2001)

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele 
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na 
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do 
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 



Requisitos

� 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.

� § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do 
artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

� § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são 
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais 
das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou 
atos constitutivos.



CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

� Art. 157. É vedado ao Município:

� IV - instituir imposto sobre:

� c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, científicas, culturais 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

� § 4º O disposto na alínea “c”, inciso IV deste artigo, é subordinado à observância, pelas 
entidades nele referidas, dos seguintes requisitos: 

� I - não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro 
ou participação no seu resultado;

� 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 que assegurem sua exatidão.



CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL(cont.)

� § 5º O descumprimento do disposto nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo suspende a 
aplicação do benefício e obriga o sujeito passivo ao recolhimento de tributos 
dos últimos cinco exercícios financeiros no prazo de trinta dias.

� § 6º A imunidade prevista no inciso IV, deste artigo, no que se refere ao 
patrimônio, à renda e os serviços vinculados a suas finalidades essenciais, à
exceção das entidades governamentais, inclusive suas fundações e 
autarquias, dos templos de qualquer culto, dos partidos políticos e suas 
fundações e das entidades sindicais dos trabalhadores, só será reconhecida 
mediante requerimento anual do contribuinte, desde que o mesmo atenda os 
requisitos do §4º deste artigo. (Redação dada pela Lei Complementar n.º 26, 
de 29 de setembro de 2005)



ISENÇÕES

Isenção fiscal é a dispensa de tributo por 
meio de lei, realizada pelo ente federativo 
competente para instituí-lo. 
A concessão de isenção não dispensa o 
cumprimento de obrigações acessórias. 
A revogação de isenção tem eficácia 
imediata ( Súmula 615 do STF). As isenções 
são interpretadas de forma literal (art. 111 do 
CTN).



LEIS MUNICIPAIS

� LIXO – Lei nº. 5691/2010 – Art. 7º

� SINISTRO – 5.711/2010 – Art. 4º
� ALVARÁ – Art. 287 do CTM

� ISSQN – Art. 4º Decreto n.º 6028
� IPTU – Lei n.º 5321/2009 – Art. 20 e 21



ISSQN/IMUNIDADES

� Art. 4º Os pedidos de reconhecimento de imunidade, observado o disposto no 
Código Tributário Municipal e neste Regulamento, deverão ser apresentados 
ao Município de Cascavel, anualmente, até o dia 31 de janeiro, e as isenções 
deverão ser requeridas nos prazos determinados em legislação tributária 
específica.

� § 1º Os pedidos de reconhecimento de imunidade deverão indicar o dispositivo 
legal que beneficia o contribuinte e ser acompanhado de provas que 
preencham os requisitos estabelecidos no Código Tributário Municipal ou neste 
Regulamento.

� § 2º As imunidades e as isenções previstas no CTM ou em legislação 
específica serão reconhecidas ou não, em cada caso, por despacho do órgão 
administrativo competente, que analisará e expedirá parecer, favorável ou pelo 
indeferimento.



ISSQN/IMUNIDADES (cont.)

� § 3º A falta de apresentação do pedido de reconhecimento de imunidade ou de 
isenção no prazo previsto neste artigo sujeita o interessado ao pagamento do 
tributo.

� § 4º A isenção só poderá ser concedida em caráter geral e impessoal, levando-
se em consideração a isonomia fiscal e nas condições previstas no artigo 14, 
da Lei Complementar nº 101/2000.

� § 5º A isenção concedida para contribuintes beneficiários da Lei Municipal nº
2.380/93, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 3.124/00, não alcança 
os demais que lhes prestem serviços. 



PROCEDIMENTO

� PROTOCOLAR ANUALMENTE O PEDIDO 
DE ISENÇÃO E RECONHECIMENTO DA 
IMUNIDADE



DOCUMENTOS

� Cópia do Estatuto da Entidade;
� Cópia do C.N.P.J. da Entidade;
� Cópia do Alvará da Entidade;
� Ata da Atual Diretoria;
� Cópia do Balanço Patrimonial e DSD – Demonstração de 

Superávit e Déficit do período solicitado com o Termo de 
Abertura e Termo de Encerramento devidamente registrado, 
DMPS Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, 
Notas Explicativas;

� Cópia da Lei de Reconhecimento de Utilidade Pública 
(Municipal; Estadual; Federal).

� Relatório da Auditoria.



DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO FISCAL

� Referentes aos exercícios solicitados.
� Livro Diário; 
� Livro Razão;
� Cópia da(s) Declaração (es) de  Imposto de Renda;
� Cópia da (s) Demonstração (es) de Resultado (s) do (s) Exercício (s) 0 DSD;
� Documentos de despesas do período;
� Folha de pagamento do mês de Dezembro;
� Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;
� Notas Fiscais de Prestação de Serviços;
� Extratos bancários dos Bancos com os quais a Entidade mantém conta.
� Se for Entidade voltada à educação (Escola) apresentar também:
� Apresentar Contratos de Prestação de Serviços firmados com responsáveis;
� Canhotos de carnês e/ou recibos de mensalidades;
� Planilhas ou relatórios financeiros dos recebimentos de mensalidades por cursos regulares 

e livres;
� Relatórios inicias e finais apresentados na Secretaria de Educação dos cursos regulares;
� Relatórios de bolsistas.


