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Nota Técnica n.º 25/S2-2021

Lei Complementar n.º 187/2021. Regulamentação da imunidade e gratuidades da filan-
tropia por entidades educacionais, de saúde e de assistência social. Considerações iniciais.  
Metodologia de análise. Tarifação de provas. Segmentação dos estudos por capítulos. 
Conclusões finais.

Parte 1: Introdução
1.1. Considerações Iniciais e Contextualização

Próximo ao final do ano de 2021 foi promulgada a Lei Complementar n.º 187 
e apenas sua existência já demonstra uma mudança de postura do legislador em relação ao 
benefício tributário outorgado constitucionalmente às entidades beneficentes de assistência 
social. Basicamente, não é mais possível considerá-lo uma isenção ou um favor fiscal, de modo 
que sua revogação por vontade política do legislador é juridicamente dificílima. A razão da 
afirmação acima decorre do reconhecimento da reserva de lei complementar para regulamen-
tar as regras imunizatórias dedicadas às entidades beneficentes, o que só é exigido quando 
o texto constitucional traz regras de limitação de competências tributárias, que são sempre 
cláusulas pétreas ou cláusulas de eternidade (RE n.º 636.941-STF). 

Uma breve nota histórica é pertinente, as entidades beneficentes precederam a pró-
pria criação do Estado no Brasil, foram elas que deram início aos serviços públicos ou de interesse 
público. As primeiras escolas do Brasil, por exemplo, são atribuídas aos Jesuítas, ainda nos 
anos de 15491 e 15542, por exemplo. Todavia, a assunção dos serviços públicos pelo Estado 
ocorreria séculos depois, confundindo-se com a chegada da Família Real, em 1808. A criação 
da Escola de Cirurgia da Bahia, no mesmo ano, é indício de correção dessa afirmação.

A referência acima é necessária porque, aparentemente, a SRFB3 e a PGFN4 tem 
posicionamento no sentido de que os serviços públicos devem ser prestados pelo Estado, por 
entidades estatais, e que as entidades beneficentes devem ser tributadas como quaisquer ou-
tras instituições privadas independentemente da importância dos serviços de relevância pública 
prestados ou das gratuidades que ofertem. Daí, possivelmente, a existência de tantos créditos 
tributários lançados contra elas. No entanto, com o julgamento das ADIs n.º 2.028, n.° 2.036 e 
n.º 4.480, tal intento fazendário resta bloqueado. 

1 A primeira escola do Brasil foi fundada pelo padre jesuíta Manoel da Nóbrega, em Salvador.
2 Colégio Jesuíta de Piratininga de 1554, fundado pelo padre Leonardo Nunes.
3 Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB).
4 Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
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Parte 2: Capítulos da Lei Complementar n.º 187/2021
2.1. Metodologia de Análise da Lei

A metodologia dessa nota técnica leva em consideração três fatores. O primeiro, 
concisão. A razão para tanto é que diversos dispositivos da Lei Complementar n.º 187/2021 já 
estavam presentes na Lei n.º 12.101/2009, de modo que há um entendimento já maduro do se-
tor filantrópico em relação a eles. O segundo, o partilhamento. O estudo estará separado em 
itens que estudam, cada um, os dispostivos vinculados a determinado capítulo da lei comple-
mentar. O terceiro, sugestões. Tratam-se estas de observações sobre possíveis melhoramentos 
ou falhas de constitucionalidade.

2.2. Tarifação de Provas e Riscos Tributários

A legislação sobre a filantropia já variou muito, tendo em conta as regras pre-
sentes em dispositivos e leis como o art. 55 da Lei n.º 8.212/1991, o Decreto n.º 2.536/1998, 
a Lei n.º 12.101/2009, Decreto n.º 7.237/2010, apenas para citar alguns normativos. O que o 
amuderecimento da legislação passou a evidenciar é que o incremento da tarifação de provas 
reduziu os riscos jurídico-tributários das entidades beneficentes. O que se quer dizer com isso 
é que quanto menos liberdade tiveram tais instituições em seu agir, menor foi a constituição de 
autos de infrações contra elas. Isso porque o espaço para arbítrio dos órgãos fazendários foi 
sensivelmente diminuído, assim como a liberdade das entidades filantrópicas em seu agir. Um 
exemplo claro disso é que não se tomou conhecimento, a partir do ano de 2010, de glosa de 
bolsas de estudos apenas pelo fato de serem concedidas por instituições de ensino superior, 
sob o argumento fazendário de que bolsas em ensino superior não podem ser consideradas 
gratuidades por não se tratar de uma necessidade básica para os hipossuficientes (o que era 
comum no passado). Tal redução de lançamentos fiscais se deu  porque a lei passou a norma-
tizar muito claramente como a gratuidade na educação deveria ser feita, seja tendo em conta 
a Lei n.º 12.101/2009 ou a Lei n.º 11.096/2005 (Lei do PROUNI).

É lógico que se pode interpretar que o parágrafo acima é uma defesa de tal tari-
fação, mas tal conclusão não está correta. O que se coloca acima é uma dedução e sendo ana-
lisada como tal pode ser sopesada pela entidades beneficentes para que decidam se preferem 
manter esse status quo ou se precisam de mais liberdade de ação, ainda que com maior risco 
tributário. 

2.3. Capítulo I - Disposições Preliminares (arts. 1º ao 5º)

Cabe destacar que o art. 1º deixa de tratar o benefício fiscal da imunidade como 
mera isenção (como ocorria na legislação anterior), referindo-se a ele como limitação ao poder 
de tributar e que é, logo, inderrogável por se tratar de ser uma garantia constitucional indivi-
dual em favor das entidades beneficentes (art. 60, §4º, inciso IV, da Constituição da Repúbli-



3

ca), o que consubstancia uma cláusula pétrea.

O art. 2º delimita que as entidades beneficentes são pessoas jurídicas de direito 
privado e que atuam nas áreas de educação, saúde e assistência social. Embora tais ramos 
tenham sido eleitos pelo legislador ordinário, tal delimitação não é realizada constitucional-
mente, do que é possível concluir que outros âmbitos de atuação podem ser incluídos no 
futuro.

O art. 3º ressalta a viabilidade da ocorrência da remuneração de dirigentes, con-
tudo limita-a, na forma do inciso I cumulado ao §1º do mesmo dispositivo. Resumidamente, 
é lícito o pagamento de 70% do limite estabelecido para proventos dos servidores públicos do 
Poder Executivo Federal para os ocupantes de cargos estatutários, restringido esse gasto total 
a cinco vezes dos ganhos individualmente permitidos. O §1º, inciso II, alínea a, cria regras 
contra nepotismo. Contudo, a fórmula legal indica querer tratar as entidades beneficentes 
como entidades estatizadas, vinculadas à Administração Pública e às suas regras. Isso que-
bra o conceito constitucional de entidade beneficente, justamente no ponto que referencia que 
esta presta serviços de relevância pública, embora não seja uma entidade pública ou, menos 
ainda, uma entidade estatal.

Outro item que demanda atenção é o inciso III, do art. 3º, que vincula o gozo da 
imunidade tributária à apresentação de certidão negativa de débitos (CND) dos tributos 
administrados pela SRFB e pela PGFN, assim como de FGTS. É possível supor ocorrer a pe-
cha de inconstitucionalidade porque, nem mesmo quando a lei preveja tais instrumentos, o Fisco 
pode se utilizar de meios extraordinários para coagir eventuais contribuintes ao recolhimento 
de exações fiscais ou dificultar sobremaneira o exercício da imunidade com base em obrigações 
acessórias. Assim como a Corte Suprema já decidiu pela inconstitucionalidade de suspensão 
de emissão de notas fiscais enquanto os créditos tributários lançados contra empresas não 
estejam pagos ou caucionados/garantidos (RE n.º 565.048), aparenta ser extraordinário vin-
cular o gozo de uma garantia constitucional individual, e a imunidade é isso, à regularidade 
tributária hodierna.

2.4. Capítulo II - Os Requisitos para Certificação (art. 6º ao art. 33)

O art. 6º mantém a lógica jurídica já presente na Lei n.º 12.101/2009, de modo 
que o requerimento do CEBAS5 ou de sua renovação terá em conta o exercício fiscal anterior  
ao ano protocolo do pedido. Além disso, manteve-se a regra da segregação da contabilidade 
por área de atuação. 

5 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
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No que toca às entidades beneficentes que atuam na área de saúde, os arts. 7º a 
17 delimitam as regras a serem seguidas, principalmente à necessária vinculação de tais ins-
tiutições ao SUS6. Um dos pontos importantes é a previsão expressa, contida no §2º do art. 7º, 
sobre a possibilidade do desenvolvimento de atividade-meio para o sustento institucional e 
com a aplicação dos recursos obtidos em sua finalidade estatutária ou principal:

§ 2º As entidades poderão desenvolver atividades que gerem recursos, inclusive 
por meio de suas filiais, com ou sem cessão de mão de obra, independentemente 
do quantitativo de profissionais e dos recursos auferidos, de modo a contribuir 
com a realização das atividades previstas no art. 2º desta Lei Complementar, re-
gistradas segregadamente em sua contabilidade e destacadas em suas Notas Expli-
cativas.

O art. 9º ressalta a exigência de celebração de contrato, convênio ou instrumento 
congênere pela entidade filantrópica com o Gestor do SUS, além da comprovação de aplica-
ção do percentual mínimo de 60% em sua base de internações e atendimentos ambulatoriais. 
Nos dispostivos seguintes, até o art. 11, passa a estabelecer as bases de cálculos, inclusive para 
aquelas entidades que possuam exclusivamente atendimento ambulatorial. Esse último dis-
positivo legal ainda traz a possibilidade de que a entidade de saúde não tenha indeferido seu 
pedido de certificação mesmo se não atendido o percentual legal no exercício fiscal anterior 
ao requerimento, desde que: a. tenha cumprido, no mínimo, 50% da meta legal; b. alcance tal 
média quando analisada a gratuidade parametrizada com o atendimento SUS durante todo os 
exercícios da certificação CEBAS solicitada.

O art. 12 segue estabelecendo bases de cáculo de aplicação de receitas em gra-
tuidades na área de saúde, acaso não seja possível a contratação ou o conveniamento com 
o Gestor local do SUS para aplicação do percentual de serviços presentes no art. 9º. Assim, 
a aplicação de receita pode variar de 20% a 5%, a depender do total de serviços prestados ao 
SUS. Contudo, não há indicação de que essa modelagem seja uma escolha ou prerrogativa da 
entidade beneficente, mas, sim, da gestão do SUS, conforme o §3º, do referido artigo. O §1º 
detalha também que se está a tratar, na hipótese do art. 12, de receitas efetivamente recebidas.

O art. 13 prevê a possibilidade de atuação das entidades de saúde em atividades 
direcionadas à redução do risco à saúde, cuja lista de áreas seguem elencadas no seu §2º. Por 
estar vinculada ao exercício de imunidade tributária é comum exigir-se uma interpretação 
restritiva da lei, de modo que se conclui  que a listagem citada é numerus clausus ou exaustiva, 
não podendo ser estendida por decreto ou outras regras administrativas.

No que toca aos arts. 14 a 16, que criam e regulam o Programa de Apoio ao Desen-
volvimento Institucional do Sistema Único de Saúde ou Proadi-SUS, é viabilizado o desenvolvi-
mento de projetos para o SUS por entidades de reconhecida excelência para fins de avaliação e 
incorporação de tecnologias, capacitação de recursos humanos, pesquisas de interesse público 
em saúde e desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde. 

6 Sistema Único de Saúde (SUS).
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A observação principal a ser feita incide em relação ao art. 14, §1º, que determi-
na que o recurso financeiro investido nesse projeto não pode ser menor do que o da imunidade 
usufruída. É possível estimar que a legislação tenha errado ao estimar que poderia tratar a 
imunidade tributária como se fosse uma mera compensação entre os recursos investidos 
em benefício do SUS e a carga tributária que seria suportada pela entidade beneficente de 
saúde porque isso, ao final, transmuda indevidamente o §7º, do art. 195/CR, de garantia cons-
titucional de limitação de competência tributária em mero reconhecimento de indébito fiscal 
(pois se compensa o que se paga indevidamente) e, por tais razões, não é impossível cogitar 
em incompatibilidade constitucional tendo em conta esses pressupostos .

A certificação na área de educação é tratada pelos arts. 18 a 27 da Lei Comple-
mentar n.º 187/2021. A lógica constante da legislação anteriormente em vigor foi mantida, de 
modo que é possível a inclusão nesse conceito tanto de entidades da educação básica quanto 
educação superior. Ressalta-se que a delimitação do perfil dos bolsistas passa, prioritariamen-
te, pelo seu perfil econômico (art. 18, §2º). Assim, o público-alvo das bolsas integrais são 
estudantes cuja renda per capita familiar não ultrapasse 1,5 salário mínimo (art. 19, §1º, inciso 
I). A bolsa parcial será concedida aos estudantes cuja renda per capita familiar não exceda 3 
salários mínimos (art. 19, §1º, inciso II). 

A novidade é a possibilidade de majoração, em até 20%, do teto de renda estabele-
cido legalmente para bolsas integrais, a depender de aspectos de natureza social do beneficiário 
da bolsa ou de sua família, devidamente comprovados por relatório emitido por Assistentes 
Sociais. Embora tal inovação seja muito bem-vinda, as entidades beneficentes devem estar 
cientes de que a maior liberbadade na realização da gratuidade e a menor tarifação legal dos 
beneficiários aumentam na mesma proporção os riscos de glosa de tais gratuidades e, em de-
corrência lógica, o risco tributário correlato. 

Outra previsão relevante relaciona-se com a possibilidade de substituir até 25% 
do total de bolsas a serem concedidas por benefícios aos estudantes de tipos 1 ao 3, em con-
formidade à previsão constante do art. 19, §4º, observado o mesmo critério de perfil econômi-
co. Tais ações devem ser precedidas pela formalização de Termos de Concessão de Benefícios 
Complementares ou de Termos de Parceria ou Congênere com Escolas Públicas. O dispositivo 
legal segue parcialmente transcrito abaixo:

§ 4º Os benefícios de que trata o § 3º deste artigo são tipificados em:

I - tipo 1: benefícios destinados exclusivamente ao aluno bolsista, tais como trans-
porte escolar, uniforme, material didático, moradia e alimentação;

II - tipo 2: ações e serviços destinados a alunos e a seu grupo familiar, com vistas 
a favorecer ao estudante o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão 
do curso na instituição de ensino; e

III - tipo 3: projetos e atividades de educação em tempo integral destinados à 
ampliação da jornada escolar dos alunos da educação básica matriculados em 
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escolas públicas que apresentem índice de nível socioeconômico baixo estabelecido 
nos termos da legislação.

Sugere-se, no caso de benefícios dos tipos 1 e 2, que a formalização do Termo de 
de Concessão de Benefícios Complementares detalhe explícita e claramente as condições 
para o acesso aos tais benefícios, a forma de disputa entre os estudantes e explicite muito 
nitidamente o que é cada um deles, com a finalidade de evitar glosas pelo Poder Público. 
Indica-se, ainda, que tais benefícios sejam concedidos, preferencialmente, apenas após sua 
regulamentação, seja em decreto, resolução ou portaria. 

No caso dos Termos de Parceria ou Congênere com Escolas Públicas para os bene-
fícios de tipo 3, estes podem muito bem funcionar para ocupação das estruturas ociosas das 
entidades de educação durante determinados momentos do dia, principalmente no caso das 
instituições de educação superior que historicamente têm menos demanda de ocupação no 
período diurno. 

O §9º do art. 19 traz uma regra de conversão dos benefícios concedidos em con-
formidade ao valor do encargo educacional, mas tendo em conta que a base de cálculo para o 
CEBAS na educação considera a capacidade de oferta de serviços/bolsas e não mais a receita 
efetivamente recebida, acredita-se que tal regra precisa ser melhor esclarecida pela regula-
mentação infralegal a ser editada, inclusive pelo decreto correlato. 

Sobre as proporções entre as bolsas de estudos e os totais de alunos pagantes, 
mais uma vez a nova lei complementar traz vários institutos já presentes na Lei n.º 12.101/2009. 
Entre eles, no seu art. 20 indica que as bolsas devem ser concedidas na proporção de 1 para 
cada 5 alunos pagantes. Deve ser alcançada a proporcionalidade de 1 bolsa integral para cada 
9 alunos pagantes e, só após isso, se pode passar a conceder as bolsas de estudos parciais, 
sempre de 50%. 

Como já ocorria no passado, as bolsas concedidas aos alunos com deficiência ou 
em tempo integral têm peso maior do que as outras, entre 1,2 e 1,4 em relação à bolsa integral 
comum (art. 20, §3º, incisos I e II).

Os arts. 21 e 22 merecem atenção mais cuidadosa. Não necessariamente pelo seu 
conteúdo, mas por intercambiar regras presentes em lei complementar e outras constantes 
de lei ordinária, especificamente da Lei do PROUNI. Sob o entendimento dessa Sociedade 
de Advocacia é possível à Lei Complementar n.º 187/2021 estabelecer regras especiais para o 
cumprimento das gratuidades para IES aderentes ao PROUNI, entretanto, o mesmo não se pode 
dizer mais da Lei n.º 11.096/2005, com ou sem alterações trazidas pela Medida Provisória nº 
1.075/2021, justamente por sua natureza de lei ordinária, não podendo tratar de gratuidades 
para as entidades beneficentes. Assim, não poderia esta última fazer referência ao modo como 
tais entidades devem conceder bolsas, pois tal obrigação principal tem sua regulamentação 
reservada à lei complementar, como reiteradamente decidiu o Supremo Tribunal Federal. 
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A afirmação que se faz é que, nesse momento, a adesão ao PROUNI serve apenas 
de gatilho legal para que a entidade que pretende ser certificada com o CEBAS, ou renová-lo, 
tenha a incidência de sua base de cálculo de bolsas transladada daquela prevista no caput do 
art. 22 (base majorada) para o caput do art. 20 (base reduzida). Ou seja, que o total de bolsas 
a serem concedidas mude da proporção de 1 bolsa integral para cada 4 estudantes pagantes e 
seja diminuída para proporção de 1 bolsa integral para cada 5 alunos pagantes.

Não se vê qualquer pecha de inconstitucionalidade no simples condicionamento 
de uma condição jurídica exigida em lei complementar (adesão ao PROUNI), ainda que tal 
condição em si seja regulamentada por lei ordinária (Lei n.º 11.096/2005). 

A Lei Complementar n.º 187/2021 reproduziu muito da lógica constante da Lei 
n.º 12.101/2009, notadamente que as bolsas integrais devem ser ofertadas até que se alcance a 
proporção de 1 para 9 em relação ao total dos estudantes pagantes; após, que abra-se a prer-
rogativa de oferta de bolsas parciais. Aditou-se a possibilidade legal de substituição de 25% 
desse total de bolsas de estudos por benefícios complementares (art. 20, §2º) e manteve-se a 
previsão de inclusão nesse cálculo de bolsas concedidas em razão de Acordo ou Convenção 
Coletiva de Trabalho, mas com o limite de 20% da totalidade prevista (art. 20, §6º). 

No caso das entidades beneficentes aderentes ao PROUNI, todas as regras acima 
são válidas, com a observância da base de cálculo reduzida. Além disso, em decorrência do 
programa público, as entidades beneficentes devem chamar os alunos na lista pública vincula-
da e tais instituições de educação só poderão chamar em lista própria nas hipóteses de se tra-
tar de pós-graduação stricto sensu ou da sobra de vagas mesmo após o chamamento integral 
da lista do PROUNI.

Mas esse item traz outra questão que é complexa: Como será fixada a permanên-
cia das entidades beneficentes no PROUNI? Isso porque a análise feita nos cinco parágrafos 
anteriores trata a questão apenas tendo como referencial o CEBAS, tão só isso. Mas, essa res-
posta é naturalmente incompleta porque há duas direções a serem preenchidas. As entidades 
beneficentes com CEBAS e que queiram gozar da base de cálculo reduzida de bolsas necessi-
tam manter-se no PROUNI, entretanto o programa público em referência não previu normas 
específicas para as instituições com essa natureza. Por exemplo, não disse que as IES com 
CEBAS fariam sua adesão ao programa público e que estariam vinculadas ao chamamento 
dos alunos para oferta de bolsas via lista pública e que as proporções de bolsas obedeceria à 
lei complementar. O PROUNI não abriu um regime especial para as entidades educacionais 
beneficentes e isso é sério porque se o cumprimento das regras para obtenção ou renovação 
do CEBAS não equivaler ou superar os requisitos daquele programa, tais entidades podem ser 
excluídas dele. 

Esses indicativos trazem a ideia de que será necessária, em curto ou médio prazo, 
novas alterações na regras do PROUNI e, quicá, dispositivos especiais às IES com CEBAS.

Os arts. 24 a 26 reproduzem conceitos já presentes anteriormente, sobre quem 
pode, ou não, ser considerado aluno pagante, dá maiores detalhamentos sobre o conceito legal 
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de bolsas de estudos, as responsabilidades legais pelas informações prestadas e a manutenção 
de outras bolsas anteriormente concedidas. 

Os arts. 29 a 33 tratam da regulamentação das Entidades de Assistência Social 
em Geral e daquelas que atuam na Redução das Demandas de Drogas. Entre as inovações 
relevantes, constam dos arts. 30 e 32, §6º a possibilidade de tais entidades gerarem rendas em 
razão de atividades complementares, desde que sejam aplicadas em seu objeto institucional.

2.5. Capítulo III - O Processo de Certificação (arts. 34 a 39)

O capítulo referente à certificação mantém a lógica constante da legislação re-
vogada, com o julgamento conforme a ordem cronológica dos processos, a possibilidade de 
diligência e juntada de documentos, a previsão de que as decisões sejam dadas pelas Il. Au-
toridades Administrativas das respectivas áreas de competência, o conceito de atividade pre-
poderante (tendo por parâmetros os custos e despesas realizados), entre outros pontos que se 
poderia fazer menção.

Contudo, nota-se uma simplificação do processo e, porque não dizer, um passo 
de aproximação e confiança entre o Poder Público e as entidades beneficentes na parte que 
determina que haverá dispensa da comprovação do cumprimento de requisitos da área não 
preponderante quando, cumulativamente, os valores envolvidos não superem 30% dos custos 
e as despesas totais da entidade e não ultrapassem o total anual a ser fixado em regulamento 
(art. 34, §3º). Regra de simplificação semelhante está presente também no art. 34, §4º, voltada 
especialmente às entidades beneficentes de assistência social. 

O art. 37 ressalta que o CEBAS poderá ter validade de 3 a 5 anos e tendo sido 
feito o seu protocolo tempestivamente (em até 360 dias anteriores ao fim da vigência _A quo_ 
da certificação em vigor) projetará os efeitos da nova certificação durante todo o período 
de tramitação do CEBAS, até a decisão final sobre sua renovação. Todavia, o art. 37, §§3º 
e 4º, determinam que os pedidos de renovação do CEBAS protocolizados intempestivamente 
não serão conhecidos ou, mais precisamente, serão conhecidos como pedidos de requerimento de 
nova certificação, desconectada das anteriores. Nesse ponto, vislumbra-se quebra do princí-
pio da proporcionalidade, por dois motivos:

1.  Onera demasiadamente a entidade beneficente, que, a um só tempo, tem de 
continuar a realizar as gratuidades e também passa a ter de recolher os tributos 
que não incidiriam em caso de imunidade, pois o pedido de nova certificação 
não tem efeitos retroativos (vale somente de seu deferimento em diante);

2. O segundo, se a entidade beneficente está sobrecarregada de despesas e en-
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cargos tributários, o que na prática funciona como sanção, no mínimo, a Ad-
ministração Pública deveria ter um prazo próprio e improrrogável para 
julgar o referido processo administrativo, sob pena de tal instituição ter 
seu retorno ao gozo da imunidade inviabilizado economicamente.  

O art. 38 outorga legitimidade aos órgãos listados para representar contra as en-
tidades beneficentes em casos de irregularidades. Tais informações devem ser dirigidas às Au-
toridades Administrativas certificadoras. Além disso, o §2º autoriza a SRFB a fazer lançamen-
tos fiscais se entender descumprida a legislação, ficando suspensos os créditos tributários até 
a decisão administrativa final sobre a certificação. Tendo sido deferido o CEBAS, os créditos 
devem ser anulados de ofício.

Não há previsão de efeito suspensivo em relação aos recursos administrativos 
contra o indeferimento de requerimento ou renovação do CEBAS (art. 39). Na sua tramitação, 
a previsão constante é que seja dirigido à Autoridade Administrativa a quo ou de primeira 
instância e não sendo reconsiderada a decisão, o processo deverá ser encaminhado ao Il. Mi-
nistro de Estado da área competente que sobre ele decidirá, abrindo novamente o prazo de 
30 dias para que aquele que recorra possa apresentar considerações, novos documentos e, de 
qualquer modo, exercer sua defesa. 

2.5. Capítulo IV - As Disposições Gerais e Transitórias

As Disposições Gerais e Transitórias trazem regras importantes que estão abar-
cadas pelos arts. 40 e 41. O caput do primeiro dispositivo impõe que esta lei só se aplica aos 
pedidos de requerimento e renovação do CEBAS apresentados a partir de sua publicação. 
Acredita-se, todavia, que esse item deva ser interpretado com cuidado, isso porque essa lei 
regulamenta tanto institutos de direito material, quanto outros de direito processual. Em relação 
ao primeiro, não é possível uma lei exigir seu cumprimento antes mesmo de sua vigência, 
então é anormal ter-se que suas regras sobre gratuidades ou conveniamento ou termos de 
parcerias possam incidir para o passado. Todavia, na perspectiva apenas processual não há 
maiores dificuldades em que se aplique de agora por diante, isso limitado ao procedimento/
rito de tramitação do processo administrativo do CEBAS.

O art. 40, §1º, prorroga a vigência do certificado cujo requerimento de renova-
ção não tenha sido apresentado até a data da publicação da lei complementar para a data 
31/12 do ano subsequente, o que outorga o tempo necessário de transição e adequação pela 
entidades beneficentes.

Outro ponto é o art. 41, que cria uma racionalidade tributária e evita a tramita-
ção, por anos a fio, de ações tributárias manifestamente infudadas, como aquelas que tenham 
por base créditos tributários lançados contra entidades filantrópica em razão de dispositivos 
da legislação ordinária que foram já declarados formalmente inconstitucionais:
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Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os 
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins 
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social, ex-
pressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou 
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconsti-
tucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 
2028 e 4480 e correlatas.

Com base no dispositivo legal acima transcrito é possível supor que grande parte 
dos passivos tributários existentes e atualmente em tramitação serão anulados. 

Parte 3: Conclusão
3.1. Considerações Finais

As análises têm em conta apenas os pontos mais importantes ou as inovações 
trazidas pela legislação complementar. A ideia explorada relaciona-se diretemante com o 
compartilhamento de estudos e reflexões sobre a Lei Complementar n.º 187/2021, seu modo 
de aplicação, qual o peso do passado na confecção da legislação e se esta incrementa ou não 
a segurança jurídica para o futuro, tendo em conta as diversas entidades beneficentes que 
compõem os Setores Educacional, de Saúde e de Assistência Social, principalmente aquelas 
associadas à ABRUC. 

Brasília-DF, 27 de dezembro de 2021. 

Dyogo César Batista Viâna Patriota
OAB/DF 19.397 OAB-SP 241.286 OAB-RS 87.553A

Walter Dantas Baía
OAB/SC 16.228-B OAB-RS 85.352-A OAB-SP 450.378-SP


