
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – 

PROPESP 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA – DP 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENTIVOS FISCAIS PARA DOAÇÕES FEITAS ÀS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsista: Lorena Silva Clement, FAPEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus – AM 

2015 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – 

PROPESP 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA – DP 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

PIB-SA/0082/2014 

INCENTIVOS FISCAIS PARA DOAÇÕES FEITAS ÀS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsista: Lorena Silva Clement, FAPEAM 

Orientador: Professor Ananias Ribeiro de Oliveira Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus – AM 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

A crônica falta de recursos financeiros em Universidades Federais tem sido descrita 

nos artigos de jornais do país como um dos fatores que impede estas Instituições de Ensino 

Superior de se desenvolverem. As universidades estatais detêm uma ‘autonomia financeira’ 

que não está acorrentada a somente se alimentar de dotação sujeita ao orçamento do Estado. 

Afinal, o artigo 205 da Constituição Federal dispõe que “a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. Há 

uma solução parcial que se utiliza dessa responsabilidade compartilhada com a sociedade: a 

Lei nº 9.249, de 26/12/1995, que inclui um incentivo fiscal às pessoas jurídicas para 

efetuarem doações a estas Universidades necessitadas; outra possível solução está ainda em 

fase de projeto de lei: um semelhante incentivo fiscal às pessoas físicas. Porém, este incentivo 

fiscal não é conhecido aqui no Brasil, de tal forma que não foi encontrado literatura específica 

sobre ele. Livros, websites, artigos científicos e artigos de jornais foram utilizados para 

construir a fundamentação teórica a respeito do incentivo. Este trabalho existe para divulgar o 

incentivo fiscal para doações às instituições de ensino e pesquisa no intuito de que seja 

utilizado pelas Universidades Federais carentes de recursos financeiros. 

 

PALAVRAS CHAVE: incentivo fiscal – instituições de ensino e pesquisa – Lei nº 9.249, de 

26/12/1995  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 The chronic lack of financial resources in the Federal Universities of Brazil has been 

described in the local newspapers as one of the main factors that impedes the development of 

these Institutions of Higher Education. The Public Universities possess ‘financial autonomy’ 

that is not solely chained to the budget allocation of the federal government. After all, article 

205 of the Brazilian Federal Constitution states that “education, a civil right of the people 

and duty of the State and of the family, shall be promoted and encouraged with the 

collaboration of society”. There is a partial solution that utilizes this shared responsibility 

with society: Public Law 9249, dated December 26th, 1995, that includes a fiscal incentive so 

that corporations may donate to these Universities in need; another possible solution is still 

in the form of a proposal: a similar fiscal incentive for individuals. However, this fiscal 

incentive is currently unknown in Brazil, so that specific literature on the subject was not 

found. Books, websites, scientific and newspaper articles were utilized to construct the 

theoretical foundation of the incentive. This paper exists to publicize the fiscal incentive for 

donations to institutions of higher education and research with the aim that it be used by the 

Brazilian Federal Universities lacking in financial resources.  

 

KEYWORDS: fiscal incentive – institutions of higher education and research – Public Law 

9249, dated December 26th, 1995  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Dinheiro, ou melhor, a falta de recursos financeiros é um dos principais fatores que 

impedem o crescimento de uma entidade. E quando esta entidade se trata de uma das 

Instituições de Ensino Superior ‒ IES, do Brasil, a palavra ‘precária’ soa e ecoa na eterna 

discussão a respeito da educação superior.   

 “A falta de investimentos nas universidades criou no ensino superior um quadro de 

precariedade que atinge dos laboratórios às salas de aula, deixa prédios sem manutenção e 

instituições carentes até de livros didáticos” (FRANCISCO, 2004). O artigo no site da Folha 

de S. Paulo descreve as situações por quais passaram a Universidade Federal de Bahia 

(recursos insuficientes para pagar as contas de água, energia e telefone; além de laboratórios 

defasados, salas com infiltração e banheiros entupidos), a Universidade Federal de São Carlos 

(computadores obsoletos, déficit de docentes e falta de livros didáticos na biblioteca), e a 

Universidade Federal do Ceará (contas de água, energia e telefone atrasadas; inadimplente 

com as empresas terceirizadas que prestam os serviços de manutenção e de segurança). A 

Folha incluiu as mazelas das Universidades Federais de Sergipe e de Minas Gerais, gerando 

um quadro sintomático de crônica falta de recursos financeiros que atormentaram a educação 

superior até 2004. 

 Aproximadamente dez anos depois, o quadro permanece o mesmo. Conforme notícia 

apresentada pela Globo em maio de 2013, a “falta de recursos atrasa ampliação da 

Universidade Federal de Pelotas [‒ UFPEL,]” (FALTA..., 2013). A referida ampliação da 

UFPEL é referente à construção do novo hospital universitário (parado há mais de dois anos) 

e à reforma de quinze prédios comprados para servirem como salas de aula e laboratórios 

(mas que ainda não foram reformados e que estão sem utilização desde 2007). Contudo, a 

falta de recursos financeiros impediu a ampliação. Consequentemente, tendo em vista que a 
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causa da ampliação é o aumento dos alunos de graduação e é imprescindível ter salas de aula 

para suprir a demanda, a universidade teve que alugar salas para que os alunos pudessem ter 

aula, gerando uma despesa multimilionária desnecessária.  

 Situação semelhante ocorreu aqui no Amazonas no mesmo ano de 2013: “Hospital 

[Universitário Getúlio Vargas ‒ HUGV,] em Manaus suspende internações por falta de 

recursos” (HOSPITAL..., 2013). O hospital universitário atrelado à Universidade Federal do 

Amazonas ‒ UFAM, teve que suspender as internações por faltarem insumos hospitalares e 

remédios. De acordo com o diretor do HUGV, houve um atraso no repasse de verbas por meio 

do Governo Federal, que afetou as atividades hospitalares. 

 Admitido essa pequena amostra como exemplo do quadro precário em que se encontra 

o ensino superior, torna-se evidente que as universidades federais se sustentam tão somente 

dos repasses governamentais, situação esta que metaforicamente parece admitir as instituições 

à Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, conectando-as ao sistema de suporte à vida. Na 

falta de repasses, as IES falecem. 

 Todavia, as universidades estatais detêm uma ‘autonomia financeira’ que não está 

acorrentada a somente se alimentar de dotação sujeita ao orçamento do Estado (RANIERI, 

2013, p. 172). Afinal, o artigo 205 da Constituição Federal dispõe que “a educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade”.  

Há uma solução parcial que se utiliza dessa responsabilidade compartilhada com a 

sociedade: a Lei nº 9.249, de 26/12/1995, que inclui um incentivo fiscal às pessoas jurídicas 

para efetuarem doações a estas Universidades necessitadas. Outra possível solução está ainda 

em fase de projeto de lei (Projeto de Lei do Senado nº 566/2011): um semelhante incentivo 

fiscal às pessoas físicas. 
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 Tendo em vista o problema da falta de recursos financeiros, este estudo visa a 

apresentar os incentivos fiscais para doações feitas às universidades federais como uma 

possível solução.  

 Embora este incentivo fiscal pode ser posto em prática por qualquer Universidade 

Federal, tem-se o intuito de que o incentivo seja conhecido e utilizado pela Universidade 

Federal do Amazonas – UFAM. Para tal, os exemplos ao longo deste trabalho enfocam a 

UFAM. 

 Este específico incentivo fiscal não foi facilmente encontrado na literatura jurídica 

relevante. Inclusive os pontos chaves, tais como: a sociedade como parte fomentadora da 

educação e o incentivo fiscal para doação a instituições de ensino e pesquisa, não se 

encontraram na literatura pesquisada. Até o único livro encontrado sobre o tema em sentido 

amplo, intitulado Incentivos Fiscais de Dedução do Imposto de Renda, escrito por Lúcia 

Helena Briski Young e publicado em 2006, não tinha o incentivo específico tratado neste 

trabalho. O cúmulo é que o livro continha os incentivos fiscais descritos no inciso I (Lei 

Rouanet) do § 2º do artigo 13 da Lei nº 9.249/1995, mas não tinha o inciso II, justo o tema do 

trabalho.   

 Desta maneira, o trabalho desenvolveu-se utilizando um pouco de Direito 

Constitucional, de Direito Financeiro, de Direito Tributário, de Direito Econômico, etc. 

Foram muitas peças a serem conectadas para formar um todo que demonstre que o incentivo 

fiscal existe e pode ser utilizado. Perseverar em face do desestímulo proveniente da falta de 

informação de um instituto que possa beneficiar a sociedade (melhorando a educação) e ser 

beneficiada pela mesma (utilizando-se das deduções no Imposto de Renda) não é fácil.  

Contudo, o objetivo geral é este: demonstrar a existência e aplicação do incentivo 

fiscal para doações às universidades federais, expondo esta alternativa viável de obtenção de 

recursos financeiros. 
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Para consecução deste objetivo geral, originalmente os objetivos específicos eram: a) 

analisar o inciso II do § 2º do artigo 13 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, o Projeto de Lei do 

Senado nº 566/2011, e as respectivas ramificações; b) apresentar um roteiro de como usar a 

Lei nº 9.249/1995 para obter recursos; e, c) verificar a utilidade do Projeto de Lei. Todavia, ao 

desenvolver o trabalho, estes objetivos específicos sofreram modificações para se 

transformarem em: a) apresentar brevemente a aplicação do incentivo fiscal nos Estados 

Unidos; b) apresentar alguns conceitos necessários para o conhecimento do tema; c) analisar o 

inciso II do § 2º do artigo 13 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, o Projeto de Lei do Senado nº 

566/2011, e as respectivas ramificações; e, d) apresentar a utilização do Lei nº 9.249, de 

26/12/1995. 

Ao desenrolar o conteúdo referente ao incentivo fiscal, ficou evidente que seria útil 

demonstrar este mesmo incentivo fiscal nos Estados Unidos. Principalmente porque é lá que a 

Lorena Clement conheceu o instituto. Por este motivo, a autora, ao perceber o sucateamento 

do ensino superior federal brasileiro, buscou alternativas para incrementar os recursos 

financeiros para as Universidades Federais. Inicialmente, parecia que não havia qualquer 

instituto semelhante ao encontrado com tanta frequência nos Estados Unidos. Entretanto, após 

fuçar pela legislação fiscal, uma possibilidade foi encontrada. Com esta alternativa em mãos, 

o passo seguinte era fundamentar devidamente o instituto. Neste momento ocorreu o maior 

problema. Não havia obras literárias específicas, nem que contivessem migalhas acerca do 

incentivo fiscal para doações feitas às instituições de ensino e pesquisa. Assim, não restou 

alternativa senão juntar a literatura existente e construir uma fundamentação para o instituto 

existente. Eis, então, este trabalho. 

A metodologia utilizada é de caráter qualitativo, teórico e bibliográfico. Algumas 

informações (focando em ilustrar e exemplificar o problema e diversos conceitos) foram 

extraídas de websites, de artigos científicos e de artigos de jornais. Houve dificuldade em 
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obter conteúdo para a parte que trata do instituto nos Estados Unidos. Mas este conteúdo, em 

sua grande maioria foi obtido do site oficial do United States Senate e do Legal Information 

Institute, pertencente a Cornell University Law School (uma das mais conceituadas 

Universidades Americanas). 

Inicia-se com uma breve síntese do referencial teórico utilizado para a consecução 

deste trabalho. 

A segunda parte trata do incentivo fiscal para doações as universidades nos Estados 

Unidos.  

Em seguida, na parte referente à constituição brasileira e o fomento da educação, é 

apresentado algumas fundamentações, conceitos e informações necessárias para o 

entendimento do trabalho. 

A quarta parte trata do incentivo fiscal existente para pessoas jurídicas e da 

possibilidade de estender este incentivo para as pessoas físicas, ou seja, o Projeto de Lei ainda 

em tramitação. 

Logo depois, há uma síntese da informação relevante para utilização do incentivo 

fiscal para doações feitas às instituições de ensino e pesquisa, mas principalmente às 

Universidades Federais que se encontram em situação precária. Esta parte tem como objetivo 

ser transformada em folheto ou algo semelhante. Por este motivo, achou a autora que seria 

melhor apresentar simples e claramente o conteúdo básico para que esta informação seja 

rapidamente assimilada. 

Por último, apresenta-se um cronograma das atividades realizadas para a consecução 

deste trabalho. 

Reitera-se: o incentivo fiscal para doações às Universidades Federais é para ser 

divulgado e utilizado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Demonstrar uma realidade no qual já existe o incentivo fiscal para doações às 

universidades foi o objeto da parte que trata do referido instituto nos Estados Unidos. Embora 

houvesse dificuldade de obter detalhes mais específicos, o conteúdo em geral foi adquirido 

dos sites oficiais da Association of American Universities [Associação das Universidades 

Americanas], do United States Senate [Senado dos Estados Unidos] e do Legal Information 

Institute [Instituto de Informações Jurídicas], pertencente a Cornell University Law School 

[Faculdade de Direito da Universidade de Cornell]. 

O incentivo fiscal objeto deste trabalho não foi facilmente encontrado na literatura 

jurídica brasileira relevante. Para fundamentar o ponto chave da sociedade como parte 

fomentadora da educação, foi necessária apresentar um rol dos principais doutrinadores 

constitucionais (Uadi Lammêgo Bulos, José Afonso da Silva, Vicente Paulo, Marcelo 

Alexandrino, e Zulmar Fachin) e demonstrar a ausência de debate teórico referente à 

sociedade. Vicente Martins foi o único que focou neste relevante ponto chave. Ao embasar o 

ponto chave do incentivo fiscal para doação a instituições de ensino e pesquisa, não foi fácil. 

Até o único livro encontrado sobre o tema em sentido amplo, intitulado Incentivos Fiscais de 

Dedução do Imposto de Renda, escrito por Lúcia Helena Briski Young e publicado em 2006, 

não tinha o incentivo específico tratado neste trabalho.  

 Desta maneira, o trabalho desenvolveu-se utilizando um pouco de Direito 

Constitucional (Uadi Lammêgo Bulos, etc.), de Direito Financeiro (Carlos Alberto de Moraes 

Ramos Filho, etc.), de Direito Tributário (Roque Antonio Carraza, etc.), de Direito 

Econômico, etc. para construir o arcabouço argumentativo necessário para dar forma, 

sustentar e demonstrar que o incentivo fiscal existe e pode ser utilizado.  
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3 INCENTIVOS FISCAIS PARA DOAÇÕES FEITAS ÀS 

UNIVERSIDADES NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Ao vivenciar uma experiência universitária americana, observa-se que doar é comum 

nos Estados Unidos da América. Da doação de sangue (na qual uma estrutura temporária é 

montada na própria universidade para que os universitários possam doar antes ou após irem às 

aulas) à doação à sua alma mater (expressão em latim que significa a mãe, não biológica, que 

cuida da criança; também utilizada para se referir à universidade de qual se graduou)1, pode-

se afirmar que há uma histórica e generosa tradição de doar tempo, propriedade e dinheiro às 

pessoas que necessitem (ASSOCIATION..., Charitable Giving ..., 2014). 

A despeito do ato de doar ser costumeiro, ainda existe incentivo governamental para 

que as pessoas (físicas ou jurídicas) transfiram patrimônio a determinadas causas consideradas 

caritativas. Uma das quais são as universidades, tanto as públicas como as particulares.  

Para iniciar esta explicação a respeito das doações caritativas, interessante conhecer a 

Association of American Universities – AAU2 (em tradução livre, a Associação das 

Universidades Americanas). Esta Associação é uma organização não governamental de 62 

principais universidades focadas em pesquisa, tanto pública quanto privada. Foi fundada em 

1900 para avançar a posição internacional das universidades de pesquisa americanas. Hoje, a 

AAU foca nas questões que são importantes para estas universidades de pesquisa, tais como o 

financiamento necessário para pesquisa, a educação superior, entre outros (ASSOCIATION..., 

About AAU, 2015). 

 
1 Alma mater, de acordo com o Merriam-Webster Dictionary, significa fostering mother, traduzido do latim para 

o inglês. A fostering mother é quase uma mãe adotiva, ou melhor, é a mãe que cuida da criança, sem que seja 

biologicamente dela e sem adota-la. Também significa “a school, college, or university which one has attended 

or from which one has graduated” (ALMA MATER, 2015). 
2 O website da Association of American Universities é: www.aau.edu.  
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A AAU também tem o objetivo de informar a respeito de doações e charitable giving 

para que se possa obter o financiamento tão necessário para estas universidades de pesquisa. 

Fascinante observar que a ênfase não é na palavra donation (doação), mas em charitable 

giving e gifts, como se verá posteriormente. A importância está na caridade (charity, do qual 

deriva a palavra charitable) e na dádiva ou no presente (gift). O Dicionário Aurélio expõe que 

um dos significados de ‘presente’ é “aquilo que se oferece com o intento de agradar, retribuir 

ou fazer-se lembrado” (PRESENTE, 1986). 

Pois bem, deixando o intuito de fazer o donatário feliz de lado, o doador também 

merece algo que o agrade também. No caso em tela, seria um incentivo fiscal. 

Toda explicação de um determinado instituto jurídico deverá iniciar pela Constituição, 

base do ordenamento jurídico. 

 

3.1 A Constituição dos Estados Unidos 

 

Ao se tratar das classificações das Constituições, quanto à sua extensão, a Constituição 

dos Estados Unidos da América é sintética, ou seja, “é aquela que possui conteúdo abreviado, 

e que versa, tão-somente, sobre a organização básica do Estado e o estabelecimento de 

direitos fundamentais, isto é, sobre matérias substancialmente constitucionais, deixando a 

pormenorização à legislação infraconstitucional”. 

É tão conciso que os fundamentos constitucionais são poucos. 

Em relação à competência de instituição de impostos de âmbito geral, tal como o 

Imposto de Renda, só é relevante: 

 
Constitution of the United States 

Article I 

(...) 

Section. 8. 

The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts 

and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and 
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general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises 

shall be uniform throughout the United States; 

(...) 

(CONSTITUTION..., 2015, grifos no original e nossos). 

 

Dos 7 (sete) artigos de incorporação (ou seja, os originais), somente a seção 8 do 

artigo I trata da distribuição da competência (acima descrita como power ou poder) de tributar 

ao Congresso. 

Referente ao Imposto de Renda, especificamente, é necessário olhar a lista de 

Amendments (semelhantes às Emendas Constitucionais Brasileiras, contudo, nos Estados 

Unidos, elas são somente arroladas após os artigos de incorporação, como se fossem anexos). 

 
Amendment XVI (1913)  

The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from 

whatever source derived, without apportionment among the several States, 

and without regard to any census or enumeration. 

(CONSTITUTION..., 2015, grifos no original e nossos). 

 

Das 27 (vinte e sete) emendas à Constituição dos Estados Unidos, a Emenda nº 16 

(Amendment XVI), adicionada em 1913, trata exclusivamente da competência tributária 

atribuída ao Congresso referente ao Imposto de Renda (taxes on incomes).  

Ocorre que, desde a promulgação da Constituição do Estados Unidos, foi debatida se o 

Imposto de Renda pertencia ou não à União, pois, conforme a seção nº 2 do artigo I da 

Constituição Americana, aos Estados eram atribuídos os impostos diretos. Em 1895, a Corte 

Suprema declarou uma lei federal de imposto de renda inconstitucional. A Emenda nº 16 

supratranscrita reverteu aquela decisão e autorizou expressamente ao Congresso a 

competência de tributar o Imposto de Renda (CONSTITUTION..., 2015). 

Quanto às minúcias do Imposto de Renda, estas se encontram somente em legislação 

infraconstitucional.  

 

3.1.1 Da legislação infraconstitucional americana e sua estruturação 
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A legislação do Imposto de Renda dos Estados Unidos está contida num código, 

denominado Internal Revenue Code – IRC. Porém, para entender como é organizado este 

código, necessita-se explicar como são estruturados os códigos jurídicos nos Estados Unidos. 

Primeiro, determina-se o âmbito de atuação. No caso em tela temos a União, ou seja, o 

âmbito federal. Destarte, encontra-se o United States Code (o código dos Estados Unidos, 

onde estão reunidas todas as matérias do âmbito federal). 

Abrem-se parênteses para demonstrar a organização interna do United States Code, 

veja o quadro abaixo: 

 

 

Title 

Subtitle 

Chapter 

Subchapter 

Part 

Subpart 

Section 

Subsection 

Paragraph 

Subparagraph 

Clause 

Subclause 

Item 

Subitem 

 

Quadro 1 – Organização Interna de um Código dos Estados Unidos. 

FONTE: UNITED..., 2015 

 

Fecham-se as parênteses. 

Segundo, encontra-se o Título pertinente. O Internal Revenue Code está no Título 26. 

O resto vai depender do assunto. Por exemplo, a grande maioria das Universidades são 

entidades tax-exempt, assim definidas pelo Internal Revenue Code – IRC, Seção 501 (c)(3), 
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visto que têm finalidade educativa, considerada fundamental, pelo governo federal americano, 

para desenvolver a capacidade de seus cidadãos (ASSOCIATION...,Tax Exemption..., 2013). 

Sendo que a Section (ou Seção) detém o símbolo de “§” (aqui, no Brasil, é 

denominado de parágrafo), inicia-se a procura por onde se encontra a Seção 501, mencionada 

no parágrafo anterior, visualize: 

 

 

Title 26 - Internal Revenue Code 

Subtitle A - Income Taxes (§§ 1 - 1564) 

Chapter 1 - Normal Taxes and Surtaxes (§§ 1 - 1400U3) 

Subchapter F - Exempt Organizations (§§ 501 - 503) 

Part I - General Rule (§§ 501 - 505) 

[Subpart] 

Section 501 - Exemption from tax on corporations, certain trusts, etc. 

Subsection c - List of exempt organizations 

Paragraph 3 (...) 

[Subparagraph] 

[Clause] 

[Subclause] 

[Item] 

[Subitem] 

 

Quadro 2 – Visualizando as divisões do dispositivo legal Seção 501 (c)(3) do IRC. 

FONTE: U. S. Code, 2015. 

 

Assim, o Internal Revenue Code – IRC, Seção 501 (c)(3), dispõe que: 

 
26 U.S. Code § 501 - Exemption from tax on corporations, certain trusts, 

etc. 

(...) 

(c) List of exempt organizations 

The following organizations are referred to in subsection (a): 

(...) 

(3) Corporations, and any community chest, fund, or foundation, organized 

and operated exclusively for religious, charitable, scientific, testing for 

public safety, literary, or educational purposes, or to foster national or 

international amateur sports competition (but only if no part of its activities 

involve the provision of athletic facilities or equipment), or for the 

prevention of cruelty to children or animals, no part of the net earnings of 

which inures to the benefit of any private shareholder or individual, no 

substantial part of the activities of which is carrying on propaganda, or 

otherwise attempting, to influence legislation (except as otherwise provided 
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in subsection (h)), and which does not participate in, or intervene in 

(including the publishing or distributing of statements), any political 

campaign on behalf of (or in opposition to) any candidate for public office 

(U. S. Code, 2015). 

 

Simplesmente, a grande maioria das Universidades Americanas são tax-exempt. 

Mas o que significa ser tax-exempt? Tax exemption se refere à isenção monetária que 

reduz a renda tributável (TAX EXEMPTION, 2015).3  

Abrem-se, neste momento, breves parênteses. No Brasil,  

  
Imunidade é a vedação constitucional destinadas (sic) às entidades políticas que 

detêm a competência tributária, de tributar determinadas pessoas, seja pela natureza 

jurídica que possuem, pelo tipo de atividade que desempenham ou ainda ligadas a 

determinados fatos, bens ou situações. 

Já a isenção, não é a vedação, mais sim a dispensa legal do pagamento do tributo. 

(MARRONI, 2011, grifo nosso). 

 

Anota-se que, ao traduzir o texto de inglês para português, o conceito utilizado na 

descrição foi o brasileiro, pois ao se adaptar uma conceptualização estrangeira, naturalmente 

haverá de ser reformulada para poder ser compreendida na nova realidade. Fecham-se 

parênteses. 

 

3.2 O Incentivo Fiscal para Doações feitas às Universidades e a respectiva Dedução 

 

De acordo com AAU,  num folheto intitulado de Charitable Giving and the Federal 

Charitable Income Tax Deduction (ou, em tradução livre, Doações de Caridade e a Dedução 

de Caridade no Imposto de Renda Federal), toda a legislação acerca do incentivo fiscal para 

doações feitas às Universidades Americanas sujeitas à isenção de impostos está na Seção 170 

do Internal Revenue Code (ASSOCIATION..., Charitable Giving..., 2014). 

 
3 “Tax exemption refers to a monetary exemption which reduces taxable income. Tax exempt status can provide 

complete relief from taxes, reduced rates, or tax on only a portion of items. Examples include exemption of 

charitable organizations from property taxes and income taxes, veterans, and certain cross-border or multi-

jurisdictional scenarios” (TAX EXEMPTION, 2015). 
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Para ilustrar onde está inserida, apresenta-se: 

 

 

Title 26 - Internal Revenue Code 

Subtitle A - Income Taxes (§§ 1 - 1564) 

Chapter 1 - Normal Taxes and Surtaxes (§§ 1 - 1400U3) 

Subchapter B - Computation of Taxable Income (§§ 61 - 291) 

Part VI - Itemized Deductions for Individuals and Corporations (§§ 161 - 199) 

[Subpart] 

Section 170 - Charitable, etc., contributions and gifts 

[Subsection] 

[Paragraph] 

[Subparagraph] 

[Clause] 

[Subclause] 

[Item] 

[Subitem] 

 

Quadro 3 – Visualizando as divisões do dispositivo legal Seção 170 do IRC. 

FONTE: U. S. Code, 2015. 
 

 

3.2.1 Pessoas Físicas 

 

 Conforme a Seção 170 (b)(1)(A), onde está a Regra Geral para Pessoas Físicas, a 

dedução no Imposto de Renda será permitida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da 

base de cálculo do ano-calendário. Este limite é referente às charitable contributions 

(contribuições caritativas, em tradução livre) feitas às organizações educacionais, tais como 

Universidades. 

 Imagine: uma Pessoa Física ganha US$ 100.000 (cem mil dólares) por ano. Ela decide 

doar US$ 50.000 (cinquenta mil dólares) para a alma mater dela, como um charitable gift. 

Dado a base de cálculo de US$ 100.000 (cem mil dólares), a doação dela atinge o limite legal, 

ou seja, 50% (cinquenta por cento) da base de cálculo. (É claro que isto é uma situação 
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hipotética, dado o fato que a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física nos Estados 

Unidos não é tão simplório, ensejando mais deduções, outros cálculos, acréscimos, etc.) 

 

3.2.2 Pessoas Jurídicas 

 

 Conforme a Seção 170 (b)(2)(A), onde está a Regra Geral para Corporações (tradução 

livre e literal de Corporations), o limite total para deduções no Imposto de Renda é de 10% 

(dez por cento) do base de cálculo. 

 Exemplificando, se uma determinada Pessoa Jurídica finda o ano com um Lucro de 

US$ 1.000.000 (um milhão de dólares), poderá doar e ter deduzido até US$ 100.000 (cem mil 

dólares).  
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4 A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E O FOMENTO DO ENSINO 

SUPERIOR  

  

Como todo trabalho que visa a estudar o ordenamento jurídico brasileiro, inicia-se pela 

Lei Maior. Na concepção jurídica de Kelsen, a “Constituição corresponde à norma positiva 

suprema, conjunto de normas que regulam a criação de outras normas, lei nacional no seu 

mais alto grau” (PAULO, 2009, p. 8), levando a imaginação a estruturar o ordenamento 

jurídico brasileiro como uma pirâmide, em cujo ápice assenta-se a Constituição Federal. A 

pirâmide kelsiana serve para efeitos didáticos, demonstrando a supremacia da Constituição e a 

subordinação das leis infraconstitucionais. 

Contudo, ao iniciar a construção do presente trabalho, mais viável considerar que a 

Constituição seja a base e seus princípios sejam os pilares que sustentam a legislação 

infraconstitucional. 

Assim, o primeiro alicerce a ser observado será o artigo 205, que trata das partes 

passíveis de fomentar a educação, na qual se encaixa o ensino superior. 

 

4.1 Das Partes Fomentadoras da Educação conforme o Artigo 205 da Constituição 

Federal 

 

Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988:  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 
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Curioso observar que, embora o texto constitucional contenha a frase “será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade”, são poucos os autores que apresentam a 

sociedade como uma das partes fomentadoras da educação. 

 Uadi Lammêgo Bulos extraiu do dispositivo supracitado que a educação é “direito de 

todos e dever do Estado e da família” (2014, p. 1581). Semelhantemente, o douto José Afonso 

da Silva preleciona que a educação é “direito de todos” (2014, p. 800) e “dever do Estado e da 

família” (2014, p. 801). 

 Os professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino simplesmente copiaram o artigo 

205 da Constituição sem comentarem a respeito (2009, p. 968). 

 No entanto, Zulmar Fachin vai além e menciona o que está claramente contido no 

dispositivo constitucional quando expõe que a “educação é direito de todos e dever do Estado, 

da família e da sociedade” (2013, p. 607). Ao desenrolar suas ideias, porém, o autor reitera 

que é “dever do Estado com a educação” (FACHIN, 2013, p. 607). 

 Ao folhear rapidamente a bibliografia referente ao artigo 205 da Constituição Federal, 

é evidente que não houve uma reflexão sobre todas as partes passíveis de fomentar a 

educação.  

 Aparentemente, os recursos educacionais são “dever estatal” (SILVA, 2014, p. 801). 

Mas já foi empiricamente comprovado, e exemplificado através de algumas notícias expostas 

na Introdução, que o Estado não tem como financiar tudo. Reitera-se: o Estado não tem como 

financiar tudo. 

 Ora, o Estado não recolhe tributos para financiar todos seus deveres? Sim, recolhe, 

mas não é o suficiente. Deixando de lado o sentimento de revolta que o contribuinte tem ao 

auferir que paga mais da metade de sua renda em tributos e recebe tão pouco, retorna-se ao 

texto constitucional para ponderar que existe uma possível solução expressa no artigo sob 

comento que tem sido desconsiderada por muitos. 
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 Vicente Martins é o único que explicita o que está claro, mas não foi dito: 

 
Do artigo, podemos chegar a alguns conceitos básicos da educação na 

Constituição: 

A educação é um direito de todos; 

A educação é dever do Estado (sic) 

A educação é dever da família (sic) 

A educação deve ser fomentada pela sociedade (2001, grifo nosso).  

 

Sintetizando, são três as partes responsáveis pela educação no Brasil: o Estado, a 

família e a sociedade.  

Focando estritamente no ensino superior, a União é responsável pelo repasse de verbas 

às universidades públicas (conforme o artigo 211, §1º, da Constituição Federal, a “União 

organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 

públicas federais”), as famílias pagam às universidades particulares e a sociedade é 

responsável por... o quê?  

 

4.1.1 A Sociedade 

 

 A sociedade também é responsável pelo desenvolvimento da educação. Contudo, em 

nenhum momento o texto constitucional determina a obrigação da sociedade com o ensino.  

A Constituição utiliza a palavra “colaboração”. Do Dicionário Aurélio extrai-se o 

conceito da referida palavra: “1. Trabalho em comum com uma ou mais pessoas; cooperação 

(...) 2. (...) Ajuda, auxílio, contribuição (...)” (COLABORAÇÃO, 1986, p. 428). Por meio da 

técnica hermenêutica de natureza gramatical (FRANÇA, 2011, p. 23), o significado da 

palavra para o entendimento do dispositivo legal será imprescindível. Assim, partindo do 

conceito, demonstra-se que a colaboração não será obrigatória nem presumida, pois o auxílio 

objeto de discussão será prestado ou não mediante faculdade do membro da sociedade. 



 

26 

 

Ao se conceituar a sociedade, entende-se que é um “agrupamento de pessoas que 

mantêm entre si relações convencionais, políticas, econômicas, sociais, culturais, obedecendo 

a regras comuns de convivência, sob um ordenamento jurídico que as rege” (SOCIEDADE, 

2011, p. 543).  

O conceito de sociedade apresentado é um pouco seco, devendo ser aprofundado pela 

sociologia para que haja maior compreensão. 

Carlos Benedito Martins (2013), em sua Resenha sobre On society de Anthony Elliot e 

Bryan Turner, apresenta três concepções de sociedade construídas historicamente com base na 

teoria proveniente da sociologia e na realidade vivida pelos agentes sociais, quais sejam: a 

sociedade como estrutura, a sociedade como solidariedade e a sociedade como processo 

criativo. 

Na concepção de sociedade como estrutura, Carlos Martins (2013) explica que Elliot e 

Turner procuram: 

 
ressaltar os aspectos de competição, conflito, concorrência e rivalidade entre 

os atores sociais. Ao mesmo tempo também contempla dimensões morais e 

de regras de conduta que permeiam as relações sociais. A sociologia 

historicamente surgiu como discurso da ordem social proclamando o 

primado da estrutura social sobre a existência dos indivíduos e enfatizando o 

poder das normas sociais na orientação de suas condutas. 

 

A sociedade como solidariedade está fundamentada “numa forte integração entre os 

membros que compartilham a vida social - senso de pertencimento a uma comunidade com 

mesma linguagem e cultura” (MARTINS, C. 2013). Esta ‘comunidade’ (gemeinschat) foca na 

“existência de tipos de arranjos sociais onde predominam unidade social, ausência de 

individualismo e prevalência de um sentimento altamente emocional, tal como acontece nas 

relações familiares e de vizinhança” (MARTINS, C. 2013). A solidariedade liga o indivíduo à 

sociedade, harmonizando os interesses individuais para manter intacta a coesão social 

(ÉMILE..., 2015). Esta visão de solidariedade coletiva foi incorporada “à vida política em 
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muitos países, e não só europeus, como resultado do legado da concepção keynesiana do 

Estado de bem-estar social” (MARTINS, C. 2013). 

A terceira formulação, ou seja, a sociedade como processo criativo, 

 
visa ressaltar a emergência de um conjunto de questões perseguidas pelos 

atores sociais que possuem profundas implicações políticas, tais como a 

disposição de realizar transformações nas estruturas de poder e a 

reivindicação da construção da identidade pessoal e sexual. As diferentes 

versões desta concepção, em geral, vislumbram um fecundo terreno no 

imaginário social, qual seja, a busca da liberdade e a luta pela autenticidade 

pessoal. Elliot e Turner chamam a atenção para o fato de que uma parte 

expressiva da teoria social contemporânea tem focado a questão da 

criatividade nos planos social e político, inspirando-se nas reflexões de 

Simmel que, opondo-se às rígidas determinações sociais, concebia a 

sociedade como uma trama complexa de relações entre os indivíduos, o que 

de certa forma cria espaço para a iniciativa, a criatividade e o erotismo nos 

processos interacionais (MARTINS, C. 2013). 

 

Traz-se à baila, neste momento, um pouco de Teoria Geral do Estado, especificamente 

no que concerne sobre a finalidade do Estado (um dos elementos que compõe o conceito 

deste). Já é sabido que o Estado é composto por um povo, reunido em determinado território, 

sujeito à soberania de um governo, com a finalidade de alcançar o bem comum do respectivo 

povo (RAMOS FILHO, 2012, p. 29). Este último elemento, ou seja, o bem comum do povo, 

no conceito do Papa João XXII (apud Dalmo de Abreu Dallari, 2012, p. 112), é “o conjunto 

de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral 

da personalidade humana”. 

A educação visa ao pleno desenvolvimento do ser humano, conforme explicitado no 

artigo 205 da Constituição Federal supratranscrito. Fornecer as condições para o 

desenvolvimento das pessoas que habitam seu território é a finalidade precípua do Estado, ou 

seja, o bem comum. Para fornecer educação de qualidade, o Estado tem que despender. 

Porém, como anteriormente dito, o Estado não tem como financiar todas as despesas 

necessárias para atender o bem comum. 
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Eis o momento para socorrer-se da solidariedade social e encontrar mecanismos que 

incentivem a colaboração da sociedade para melhorar a qualidade do ensino superior. 

 

4.1.1.1 Pessoa física e Pessoa Jurídica 

 

A sociedade é composta de pessoas naturais. Porém, para efeitos deste estudo, além 

das pessoas físicas, considerar-se-á também a ficção de pessoa jurídica. Deste modo 

simplório, compõem a sociedade: o ser humano (pessoa física e natural) e a empresa (pessoa 

jurídica). Esta divisão utilizada aqui terá utilidade na explicação do incentivo atual para 

pessoas jurídicas e do possível incentivo para pessoas físicas tramitando no legislativo. 

Na Parte Geral do Código Civil de 2002, o Livro I trata das pessoas, isto é, sujeitos 

suscetíveis de direitos e obrigações (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2013, p. 127-128; 

VENOSA, 2010, p. 1). O Título I é referente às pessoas naturais, isto é, aquelas que nascem 

(com vida, conforme o artigo 2º do CC/2002) e morrem. Assim que tenha nascido, à pessoa 

física é atribuída personalidade. A personalidade jurídica é a aptidão para adquirir direitos e 

contrair obrigações (VENOSA, 2010, p. 2). “A capacidade jurídica dá a extensão da 

personalidade” (VENOSA, 2010, p. 2), isto é, a personalidade dependerá da capacidade. Esta 

é dividida em dois tipos: 1) a capacidade de direito ou jurídica: “que gera a aptidão para 

exercer direitos e contrair obrigações” (VENOSA, 2010, p. 2), tida por qualquer ser humano; 

e, 2) a capacidade de fato: “que é a aptidão “pessoal” para praticar atos com efeitos jurídicos” 

(VENOSA, 2010, p. 2), ou seja, o ser humano que, por exclusão, não está arrolado nos artigos 

3º (dos absolutamente incapazes) e 4º (dos relativamente incapazes). Resumindo, a pessoa 

natural (ou física) detém personalidade jurídica, capacidade de direito ou jurídica e a 

capacidade de fato. 
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O Título II do Código Civil trata das pessoas jurídicas, ficção jurídica que permite que 

estas pessoas sejam sujeitos suscetíveis de terem direitos e contraírem obrigações. Conforme 

o artigo 40 do CC/2002, as “pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo, e de 

direito privado”. Segundo os conceitos legais apresentados pelo Código Civil, são pessoas 

jurídicas de direito público interno: a União; os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; os 

Municípios; as autarquias, inclusive as associações públicas; as demais entidades de caráter 

público criadas por lei (artigo 41 do CC/2002). As pessoas jurídicas de direito público externo 

são: “os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional 

público” (artigo 42 da CC/2002). Finalmente, as pessoas jurídicas de direito privado: as 

associações, as sociedades; fundações; as organizações religiosas; os partidos políticos; e as 

empresas individuais de responsabilidade limitada (artigo 44 do CC/2002). 

Considerando o fato que o objeto do trabalho se relaciona com o Imposto de Renda, 

delimitar-se-á a pessoa jurídica como pessoa jurídica de direito privado. Esta última 

certamente deterá ter extremo interesse em qualquer benefício fiscal que possa usufruir. 

 
As pessoas jurídicas de direito privado originam-se da vontade 

individual, propondo-se à realização de interesses e fins privados, em 

benefício dos próprios instituidores ou de determinada parcela da 

coletividade (VENOSA, 2010, p. 55). 
 

Para terem personalidade jurídica (a aptidão para adquirir direitos e contrair 

obrigações), as pessoas jurídicas de direito privado precisam inscrever seus atos constitutivos 

(que dependerá do tipo da pessoa jurídica) no respectivo registro (geralmente na Junta 

Comercial, quando se trataram de empresas), precedidas, quando necessário, de autorização 

ou aprovação do Poder Executivo, conforme determina o artigo 45 do CC/2002.  

Feitas estas brevíssimas explanações de pessoa física e pessoa jurídica, segue-se para 

os mecanismos que incentivam a colaboração da sociedade, isto é, os incentivos fiscais. 
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4.2 Incentivos Fiscais 

 

 A priori, há de se diferenciar imunidade de isenção. Para tal, parte-se da concepção de 

imunidade. Eduardo Sabbag (2012, p.283) leciona que, quando se pretende estudar o tema de 

imunidades, o objetivo destes é de limitar o poder de tributar. “A imunidade para tributos 

representa uma delimitação negativa da competência tributária” (SABBAG, 2012, p. 283). 

Esta competência tributária é como uma “aptidão jurídica para criar, in abstracto, tributos, 

descrevendo, legislativamente, suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos 

passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas” (SABBAG, 2012, p. 283-284). Assim, de um 

conjunto possível de situações descritas pela competência (por exemplo: A, B e C), a 

imunidade eliminará uma dessas situações (restando apenas A e C). Um ponto crucial que 

caracteriza imunidade: é um “instituto de sede constitucional” (SABBAG, 2012, p. 287, 

grifo do autor), isto é, está somente descrita na Constituição Federal. 

 “Enquanto a norma imunizante revela uma dispensa constitucional de tributo, a regra 

isentiva indica uma dispensa legal, no campo de tributação” (SABBAG, 2012, p. 287, grifo 

do autor). Ou seja, a isenção se encontrará disciplinada em legislação infraconstitucional, 

ainda que algumas tenham menção no texto constitucional. 

 
Luciano Amaro, a esse respeito, preconiza que “a diferença entre a 

imunidade e a isenção está em que a primeira atua no plano da definição 

da competência, e a segunda opera no plano do exercício da competência”. 

É importante destacar, ademais, que “enquanto a norma de isenção 

é de ser interpretada literalmente [ou melhor, em sentido restrito], a 

imunidade, a teor de precedentes do Supremo Tribunal Federal, admite 

interpretação ampla à luz dos princípios constitucionalmente 

consagrados”. Com efeito, o inciso I do art. 111 do CTN [Código Tributário 

Nacional] prevê interpretação literal para as causas de exclusão do crédito 

tributário, a saber a isenção e anistia (SABBAG, 2012, p. 288, grifos do 

autor). 

 

 Roque Antonio Carraza (2015, p. 1036-1048) apresenta alguns conceitos de isenção 

tributária. A primeira concepção é conforme a doutrina mais tradicional (incluem-se aqui 
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Rubens Gomes de Sousa e Amílcar de Araújo Falcão) que afirma que isenção é a “dispensa 

legal do pagamento do tributo” (CARRAZA, 2015, p. 1036). Outra seria (conforme Souto 

Maior Borges, em oposição à primeira concepção) que isenção é “uma hipótese de não 

incidência tributária, legalmente qualificada” (CARRAZA, 2015, p. 1038, grifos do autor).  

 A importância de diferenciar estes dois institutos é proveniente da necessidade de se 

determinar o que é incentivo fiscal. Pois alguns autores (entre os quais Carlos Alberto de 

Moraes Ramos Filho, 2012, p. 191) utilizam ‘incentivos fiscais’ como sinônimo de ‘isenções 

fiscais’. 

 Lúcia Helena Briski Young (2006, p.15) apresenta o conceito de incentivo fiscal 

conforme o Dicionário de Direito Tributário: 

 
Os incentivos fiscais visam, principalmente, ao desenvolvimento econômico 

e social. Consistem em deduções do quantum devido ao Estado, tendo como 

base de cálculo o tributo que seria exigido normalmente do contribuinte. 

Revestem, geralmente, a forma de isenção parcial ou total do imposto 

devido (grifos do autor). 

  

 Para este trabalho, interessa somente que os incentivos fiscais consistem em deduções 

do que é devido ao Estado. 

Ademais, mister contextualizar estes incentivos fiscais em alguns campos de 

aplicação, a começar pelo Direito Constitucional.  

 Odair Tramontin (2002, p.113-114), ao lecionar sobre a permissão constitucional para 

a concessão de incentivos a empresas privadas, inicia seu embasamento teórico pelos 

princípios (artigo 1º, inciso III — dignidade da pessoa humana — e inciso IV — valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa) e objetivos (artigo 3º, inciso II — garantir o 

desenvolvimento nacional — e inciso III — erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais) fundamentais insculpidos na Lei Maior. Além destes, 

existem vários dispositivos constitucionais que mencionam os incentivos fiscais, tais como: 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em 

um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 

(...) 

§ 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da 

lei: 

(...) 

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais 

devidos por pessoas físicas ou jurídicas; 

(...) 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 

mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

(...) 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

(...) 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

(...) 

Art. 150. (...) 

(...) 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 

contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 

estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 

disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. 

(...) 

Art. 151. É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou 

que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de 

incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do 

desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 

(...) 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 

o setor privado. 

(...) 

(Grifos nossos.) 

   

Sendo os fundamentos constitucionais amplos demais, a primeira delimitação se dá 

pelo Direito Financeiro. 
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O Direito Financeiro, como ordenamento ou como sistema objetivo, “é o conjunto de 

normas e princípios que regulam a atividade financeira” (TORRES, 2011, p. 13) do Estado. 

Quando visto sob a ótica de ciência, é o campo que “estuda as normas e os princípios que 

regulam a atividade financeira” (TORRES, 2011, p. 13). A atividade financeira “é o conjunto 

de ações do Estado para a obtenção de receita e realização” (TORRES, 2011, p. 3) de 

despesas para atender às necessidades públicas (leia-se aqui as necessidades coletivas, 

finalidade precípua do Estado). Resumindo, o Direito Financeiro cuida de receitas e despesas. 

A arrecadação de receita é de suma importância para o Estado. Sem os recursos 

obtidos por meio da arrecadação, o mesmo não tem como efetuar as despesas públicas 

necessárias para a consecução dos seus fins. 

A “renúncia de receita” é o mecanismo financeiro (TORRES, 2011, p. 195) adotado 

pelo Estado “com a finalidade de criar melhores condições para o desenvolvimento de certas 

regiões geográficas ou determinados setores da atividade produtiva” (RAMOS FILHO, 2012, 

p. 189-190) e “que produzem os mesmos resultados econômicos da despesa pública” 

(TORRES, 2011, p. 195). 

O ato de abrir mão de parte da arrecadação de determinado imposto constitui um 

benefício fiscal para o contribuinte (RENÚNCIA..., 2015), incentivando este a despender seus 

próprios recursos em atividades estatais consideradas fundamentais (tal como a educação), 

mediante observação rigorosa dos requisitos que a lei exige para poder utilizá-lo 

(RENÚNCIA..., 2015). 

 Em documento criado pela Receita Federal, obtido do site da Escola da Administração 

Fazendária – ESAF, órgãos pertencentes ao Ministério da Fazendo, tem-se que: 

 
Os incentivos fiscais são uma das modalidades de renúncia fiscal. Consistem 

na permissão legal de deduzir do valor do imposto a pagar determinada 

importância apurada na forma prevista em lei. Portanto, sua base de cálculo 

é o valor do imposto. A alíquota do incentivo é determinado porcentual 

aplicável sobre o total do imposto, porcentual este fixado em lei 

(INCENTIVOS..., 2015, grifo do autor). 
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A dedução de determinado imposto estará descrita em lei específica (lembrando o 

artigo 150, §6º, da CRFB/1988) do ente político que detém competência para legislar sobre 

aquele imposto. 

Partindo do Direito Financeiro, tenta-se delimitar mais o conteúdo ao tratar de Direito 

Tributário. Este, nas palavras de Ruben Gomes de Sousa (apud RAMOS FILHO, 2012, p. 

54), é “o ramo do Direito Público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os 

particulares, decorrentes da atividade financeira do Estado no que se refere à obtenção de 

receitas que correspondem ao conceito de tributo” (grifos no original, conforme autor). 

 Conforme alguns autores, ‘incentivos fiscais’ são ‘isenções fiscais’, ou em Direito 

Tributário, ‘isenções tributárias’. Destarte, incumbe o estudo do que é isenção tributária para 

o Direito Tributário. O Código Tributário Nacional – CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966), em seu artigo 175, inciso I, dispõe que a isenção é hipótese de exclusão de crédito 

tributário.  

 O dispositivo acima enseja conhecer o conceito de crédito tributário, para em seguida 

determinar o que seria a exclusão daquele. Crédito tributário “representa o momento de 

exigibilidade da relação jurídico-tributária. Seu nascimento ocorre com o lançamento 

tributário” (SABBAG, 2012, p. 763, grifo do autor). Lançamento está descrito no artigo 142, 

do CTN, in verbis: 

 
Código Tributário Nacional 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível. 

(...) 

(Grifos nossos.) 
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Eduardo Sabbag (2012, p. 887) leciona que a exclusão do crédito “consiste na 

inviabilidade de sua constituição, ou seja, são situações em que, mesmo ocorrido o fato 

gerador e a obrigação tributária, não haverá lançamento e, consequentemente, não 

haverá o crédito tributário” (grifos do autor). 

Incabível que o ‘incentivo fiscal’ sob estudo e que enseja dedução, não exclusão, do 

crédito tributário a ser pago seja a mesma ‘isenção tributária’ que exclua completamente a 

obrigação tributária.  

Encerrando, temporariamente, esta discussão por aqui, transfere-se a conceptualização 

de incentivo fiscal para o Direito Econômico. 

 O Direito Econômico é o ramo que estuda “normas que protegem as relações jurídicas 

resultantes da produção, circulação, distribuição e consumo das riquezas” (DIREITO..., 2011, 

p. 287). 

 
É que ao Direito Econômico cabe a definição da política econômica 

de desenvolvimento, razão por que fica ao seu encargo o estabelecimento 

das condições em que os incentivos serão oferecidos. 

(...) 

Na realidade, o Direito Econômico [é] instrumental para a definição 

da política econômica do Estado, estabelecendo condições e delimitações 

através de normas, o que evidencia que os incentivos enquadram-se na área 

de abrangência deste ramo do direito (TRAMONTIN, 2002, p. 109). 

 

Ana Maria Ferraz Augusto (apud TRAMONTIN, 2002, p. 110) conceitua ‘incentivos 

fiscais’ como “antes de tudo, técnicas utilizadas pelo Estado para a realização de 

determinados objetivos. O sistema de incentivos corresponde a um processo pelo qual o 

Estado propulsiona ou desestimula determinadas atividades econômicas” (grifos do autor). 

De interesse, José Cretella Júnior (apud TRAMONTIN, 2002, p. 110), ao comentar 

acerca do conteúdo do artigo 151 da CRFB/1988 (parcialmente transcrito acima), conceitua 

‘incentivo fiscal’ como “a medida imposta pelo Poder Executivo, com base constitucional, 
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que exclui total ou parcialmente o crédito tributário de que é detentor o poder central em 

prol do desenvolvimento de região ou de setor de atividade do contribuinte” (grifos do autor). 

 Abrem-se parênteses e retoma-se o a discussão proveniente do Direito Tributário 

acerca da isenção como exclusão de crédito tributário. Com a lição de Cretella Júnior descrita 

no parágrafo anterior, ao invés de afirmar que a isenção enseja completa exclusão do crédito 

tributário, poderá também haver exclusão parcial da obrigação tributária (como se verá na 

análise do incentivo fiscal objeto de estudo deste trabalho). Fecham-se parênteses. 

 
Com a prática de incentivos fiscais, o Estado quebra a uniformidade 

do imposto e exonera o contribuinte de recolhê-lo, sendo que, em troca, 

espera a expansão econômica de certa região ou certa atividade econômica 

desenvolvida pelo particular (TRAMONTIN, 2002, p. 111). 

 

 Diante do que foi apresentado, o incentivo fiscal tem como objetivo induzir pessoas a 

investirem em atividades que o Estado considera importante mediante o oferecimento de 

dedução (exclusão parcial) do tributo devido. 

 

4.3 A Autonomia Universitária e o Artigo 207 da Constituição Federal 

 

 A Constituição Federal, em seu artigo 207, caput, expõe: 

As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

 Este artigo trata da autonomia universitária que, de acordo com Nina Ranieri, está 

dividida em quatro tipos, quais sejam: 

a) autonomia didática: “o reconhecimento da competência da universidade para 

definir a relevância do conhecimento a ser transmitido, bem como sua forma de 

transmissão” (2013, p. 147); 
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b) autonomia científica (também conhecida como autonomia de pesquisa): 

conforme Eunice Durham, 

consiste na liberdade de estabelecer quais os problemas que são relevantes 

para a investigação, definir a forma pela qual os problemas podem ser 

pesquisados e julgar os resultantes da investigação por parâmetros internos 

ou processo de conhecimento, independentemente dos interesses externos 

que contrariem (apud RANIERI, 2013, p. 160); 

 

c) autonomia administrativa:  

é instrumento, decorrência e condição da autonomia didático-científica, e 

pressuposto da autonomia de gestão financeira patrimonial. Consiste 

basicamente no direito de elaborar normas próprias de organização interna, 

em matéria didático-científica e de administração de recursos humanos e 

materiais; e no direito de escolher dirigentes (2013, p. 162); 

 

d) autonomia de gestão financeira e patrimonial: “consiste, basicamente, no ato de 

gerir os recursos públicos (financeiros e materiais) que são postos à sua disposição 

(...) o que implica a capacidade genérica de elaborar, executar e reestruturar 

orçamentos; constituir patrimônio e dele dispor” (2013, p. 172). 

Apresentadas as espécies de autonomia universitária existentes no texto constitucional 

em comento, informa-se que, para este estudo, será inicialmente relevante a autonomia 

administrativa e a de gestão financeira e patrimonial, pois serão estas duas autonomias que 

possibilitarão o recebimento e a utilização da doação. 

Para que haja clara compreensão, em alguns casos é mais conveniente um exemplo. 

 

4.3.1 A Universidade Federal do Amazonas – UFAM 

 

 Destarte, utilizar-se-á a UFAM para exemplificar o alcance e a abrangência das 

autonomias relevantes. 

 Todavia, primeiro necessita-se explanar brevemente o conceito de doação para extrair 

algumas particularidades. 
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A Lei nº. 10.406/2002, o Código Civil Brasileiro, descreve doação no artigo 538 como 

“o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou 

vantagens para o de outra”. 

Nas palavras de Pablo Stolze Gagliano, autor de O Contrato de Doação, “a doação (...) 

é um negócio jurídico firmado entre doador e donatário, por força do qual o primeiro 

transfere bens, móveis ou imóveis, para o patrimônio do segundo, que os aceita, animado pelo 

propósito de beneficência ou liberalidade como elemento causal da avença” (GAGLIANO, 

2008, p. 14, grifos do autor). 

Atenta-se para as palavras ‘contrato’ e ‘negócio jurídico’ expostas pelos legisladores e 

pelo autor citado acima. Um contrato é geralmente feito entre duas partes. Neste caso, entre 

doador e donatário. Um doador é quem entrega ou transfere bens para o donatário. Este, por 

fim, é quem recebe os bens. O contrato de doação somente pode ser concluído se as duas 

partes entram em acordo. Este contrato será bilateral em origem. 

Extraindo o ponto importante para a presente exemplificação, o contrato de doação 

somente se firma se o donatário aceitar a doação. 

Partindo deste pressuposto, procede-se à pergunta: como é feito o aceite na UFAM? 

 Para obter a resposta, abre-se o Estatuto da Universidade [Federal] do Amazonas 

(2015). 

 A autonomia administrativa, ou seja, aquela que possibilita que a Universidade se 

organize, embasa o Título II do Estatuto da UFAM que trata da Administração Universitária. 

 O artigo 9º expõe que “a administração da Universidade dar-se-á em nível superior e 

em nível das unidades acadêmicas, através dos respectivos órgãos deliberativos e executivos”. 

Porém, somente é de interesse a administração em nível superior, pois será neste nível que 

ocorrerá o aceite da doação, como será demonstrado. 
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 Assim, a administração em nível superior está dividida no artigo 10 do Estatuto, in 

verbis: 

 
Art. 10 – A administração superior da Universidade será exercida: 

I. pelo Conselho Universitário (CONSUNI), com funções deliberativas e 

normativas superiores; 

II. pelo Conselho de Administração (CONSAD), com funções consultivas, 

deliberativas e normativas; 

III. pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), com 

funções consultivas, deliberativas e normativas; 

IV. pelas seguintes câmaras setoriais, com funções deliberativas, normativas 

e consultivas, no âmbito de suas competências: 

a) Câmara de Ensino de Graduação; 

b) Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; 

c) Câmara de Extensão e Interiorização; 

d) Câmara de Administração e Finanças; 

e) Câmara de Recursos Humanos; 

f) Câmara de Assuntos da Comunidade Universitária. 

V. pela Reitoria, com função executiva (grifos no original). 

  

 O Conselho Universitário – CONSUNI, é o órgão máximo da Universidade (artigo 11 

do Estatuto) e suas competências estão descritas no artigo 12. Contudo, não é este o Conselho 

que aceita as doações. Desconsidere-o. 

 O Conselho de Administração – CONSAD, é onde as matérias relativas à 

administração da Universidade são discutidas, no que tange à pagamentos, orçamento, 

recursos humanos, etc. Eis o foco da resposta. 

 O artigo 15 do Estatuto da UFAM arrola competências do CONSAD, entre as quais a 

que está descrita no inciso IX, in verbis: “autorizar a aceitação de legados, doações e 

heranças, bem como a aquisição de bens e direitos imobiliários”. 

 Pois bem, tem-se o órgão administrativo da Universidade que aceita as doações. 

Agora, como é que funciona? Para esta pergunta, só sendo um dos Conselheiros do 

CONSAD. Que sorte então que Lorena Clement se dispôs a se candidatar para uma das vagas 

de Conselheira Representante Discente, de acordo com o artigo 14, “e”, do Estatuto da 

UFAM. Ademais, ela foi eleita e teve um mandato de dois anos, embora o Estatuto preveja 

somente um ano de mandato, conforme § 1º do artigo 14. 



 

40 

 

 Desta maneira, a Lorena Clement, em depoimento pessoal, observou o seguinte: o 

pedido é protocolado na Secretaria dos Conselhos Superiores, que o constituirá como 

Processo Administrativo e o distribuirá para os Conselhos, conforme a competência. No 

respectivo Conselho, será atribuído a um Conselheiro-Relator, que, mediante análise do 

pedido e, caso queira ou necessite, embasado no Parecer da Assessoria Jurídica da UFAM, 

oferecerá seu próprio Parecer, devidamente fundamentado. O Processo Administrativo, no 

qual consta o Parecer do Conselheiro-Relator, será colocado em pauta para ser apreciado em 

Reunião do Conselho. No Conselho, o Conselheiro-Relator lerá seu Parecer e responderá às 

perguntas formuladas por outros Conselheiros. Ao fim, haverá uma votação. Caso os 

Conselheiros concordem com o Parecer, se finda o Processo Administrativo no Conselho. 

Caso discordem, o Conselheiro-Relator deverá reescrever conforme acordado pelos 

Conselheiros, sendo o voto dele vencido.  

 Diante do exposto, sendo o último passo o aceite pela instituição donatária ( 

exemplificada pela UFAM) a proposta de doação terá que obter o aval do órgão 

administrativo competente (exemplificado pelo CONSAD). 

 Quanto à autonomia universitária de gestão financeira e patrimonial, no qual a 

Universidade determinará a alocação das receitas provenientes de doação, tal assunto será 

apresentado no mesmo Processo Administrativo e debatido no mesmo Conselho. 
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5 INCENTIVOS FISCAIS PARA DOAÇÕES A INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR 

 

Conceituados os incentivos fiscais, chega-se ao cerne do presente trabalho: o incentivo 

fiscal de dedução do imposto de renda em razão de doações efetuadas às instituições de 

ensino e pesquisa. 

Contudo, imprescindível destacar, neste momento, que o incentivo fiscal tratado é 

somente utilizável pela pessoa jurídica, ou seja, no presente ordenamento jurídico, somente 

quem tem permissão legal para usufruir da dedução do imposto de renda é a pessoa jurídica.  

Quanto à pessoa física, existe um Projeto de Lei tramitando no Senado que poderá 

estender este benefício fiscal a todas as pessoas naturais, ensejando que este incentivo fiscal 

se torne amplamente utilizável por todas as pessoas, tanto jurídicas quanto físicas. 

 

5.1 Doações por Pessoas Jurídicas: artigo 13, §2º, II, da Lei nº 9.249/1995 

 

 A Lei nº 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”. 

 Antes de adentrar-se na análise do dispositivo legal relevante, há algumas informações 

pertinentes sobre o Imposto de Renda que necessitam ser apresentadas. 

 

5.1.1 Imposto de Renda 

 

Conforme o artigo 153, inciso III, da CRFB/1988: 

 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
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Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

(...) 

III - renda e proventos de qualquer natureza; 

(...) 

 

 O Imposto de Renda é de competência privativa4 da União, “devendo ser utilizado 

como meio hábil a promover a adequada redistribuição de renda. É a principal fonte de receita 

tributária da União, quanto aos impostos, possuindo nítida função fiscal” (SABBAG, 2012, p. 

1133). 

 O sujeito ativo5 é a União, por meio da Receita Federal do Brasil, órgão pertencente ao 

Ministério da Fazenda. O sujeito passivo6 é “a pessoa física ou jurídica, titular de renda ou 

provento de qualquer natureza” (SABBAG, 2012, p. 1133). 

O fato gerador7 do Imposto de Renda é “a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda (decorrente do capital, do trabalho ou da conjugação de ambos) e de 

proventos de qualquer natureza, assim entendidos todos os acréscimos não compreendidos no 

conceito de renda” (SABBAG, 2012, p. 1133). 

A base de cálculo8 do Imposto de Renda é “a soma de fatores algébricos positivos e 

negativos que se agregam ao patrimônio, conforme se depreende do art. 44 do CTN [Código 

Tributário Nacional]” (SABBAG, 2012, p. 1135), in verbis: 

 

 
4 A competência privativa, no âmbito do Direito Tributário, é a competência exclusiva atribuída pela 

Constituição Federal para um específico ente político criar impostos (AMARO, 2014, p. 117). 
5 Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público (leia-se União, Estados-membros, 

Distrito Federal e/ou Municípios) titular da competência para exigir o seu cumprimento, conforme artigo 119 do 

CTN. 
6 Conceito de sujeito passivo no CTN: 

 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento 

de tributo ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 

decorra de disposição expressa de lei. 

 
7 O fato gerador é a “materialização da hipótese de incidência” (SABBAG, 2012, p. 674) descrita na respectiva 

lei. 
8 A base de cálculo é o valor sobre o qual incidirá o imposto. 
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Código Tributário Nacional 

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou 

presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. 

 

 Simplesmente, para a pessoa física ou natural, caso trabalhe e receba salário, é a soma 

anual dos salários obtidos mensalmente. 

 Para a pessoa jurídica, é um pouco mais complicado. A base de cálculo para esta 

pessoa será o lucro, podendo este ser subdividido em real, arbitrado ou presumido, conforme 

constata o artigo 44 do CTN supratranscrito.  

 O lucro real é apurado com base em contabilidade real e “resultada diferença da 

receita bruta menos as despesas operacionais, mediante rígidos critérios contábeis ou fiscais 

de escrita, exigindo-se o arquivo de documentos comprobatórios de tais receitas e despesas” 

(SABBAG, 2012, p. 1139). 

 Ademais, conforme a Receita Federal (LUCRO..., 2015): 

 
Conceito  

 

É a base de cálculo do imposto sobre a renda apurada segundo registros 

contábeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo com as leis 

comerciais e fiscais. A apuração do lucro real é feita na parte A do Livro de 

Apuração do Lucro Real, mediante adições e exclusões ao lucro líquido do 

período de apuração (trimestral ou anual) do imposto e compensações de 

prejuízos fiscais autorizadas pela legislação do imposto de renda, de acordo 

com as determinações contidas na Instrução Normativa SRF nº 28, de 1978, 

e demais atos legais e infralegais posteriores. 

 

Data de Apuração 

 

Para efeito da incidência do imposto sobre a renda, o lucro real das pessoas 

jurídicas deve ser apurado na data de encerramento do período de apuração 

(Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 2º). 

 

O período de apuração encerra-se: 

 

a) nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, no 

caso de apuração trimestral do imposto de renda;  

b) no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, no caso de apuração anual 

do imposto de renda;  

c) na data da extinção da pessoa jurídica, assim entendida a destinação total 

de seu acervo líquido;  

d) na data do evento, nos casos de incorporação, fusão ou cisão da pessoa 

jurídica. 
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(...) 

 

Pessoas Jurídicas Obrigadas ao Lucro Real 

 

Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real, em cada 

ano-calendário, as pessoas jurídicas: 

 

a) cuja receita total, ou seja, o somatório da receita bruta mensal, das demais 

receitas e ganhos de capital, dos ganhos líquidos obtidos em operações 

realizadas nos mercados de renda variável e dos rendimentos nominais 

produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, da parcela das receitas 

auferidas nas exportações às pessoas vinculadas ou aos países com 

tributação favorecida que exceder ao valor já apropriado na escrituração da 

empresa, na forma da IN SRF nº 38, de 1997, no ano-calendário anterior, 

seja superior ao limite de R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), 

ou de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) multiplicado pelo número de 

meses do período, quando inferior a doze meses;  

b) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e 

valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de 

crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 

previdência privada aberta;  

c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 

exterior;  

d) que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 

relativos à isenção ou redução do imposto;  

e) que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal 

do imposto de renda, determinado sobre a base de cálculo estimada, na 

forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996;  

f) que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços 

de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 

administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 

resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços ( 

factoring ). 

 

O lucro arbitrado, de acordo com Eduardo Sabbag (2012, p. 1139, grifo do autor), 

“decorre da impossibilidade de se apurar o lucro da pessoa jurídica pelo critério real ou 

presumido em razão do não cumprimento de obrigações tributárias acessórias” (por exemplo: 

não apresentar regularmente os livros fiscais ou comerciais). Assim, o Fisco irá impor o valor 

do lucro e o imposto resultante. 

O lucro presumido, ainda nas palavras de Sabbag (2012, p. 1139, grifo do autor), 

“consiste na presunção legal de que o lucro da empresa é aquele por ela estabelecido com 



 

45 

 

base na aplicação de um percentual sobre a receita bruta desta, no respectivo período de 

aplicação”. Para as empresas que não são obrigadas (por lei) a declarar o lucro real, trata-se 

de uma opção. 

 

5.1.2 A Análise do artigo 13, §2º, II, da Lei nº 9.249/1995 

 

Feitas as observações, analisa-se agora o artigo 13, §2º, II, da Lei nº 9.249/1995, in 

verbis: 

 
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995 

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: 

(...) 

II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido 

autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do 

art. 213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do 

lucro operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso 

seguinte; 

(...) 

 

O caput e seus respectivos incisos do artigo 13 vedam um rol de deduções para efeito 

de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. 

Restringe-se a análise do caput à apuração do lucro real, pois terá direto efeito na dedução do 

Imposto de Renda, por este motivo exclui-se a parte referente à contribuição. 

Como visto no item anterior, existem pessoas jurídicas que estão obrigadas por lei à 

apuração do lucro real, outras podem até optar por esta modalidade.  

Então, a primeira restrição se dá assim: de um universo de pessoas jurídicas, a 

dedução no caso em tela serve somente para as pessoas jurídica doadores que utilizam o 

sistema de lucro real, obrigadas por lei ou mediante escolha. 
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 O artigo 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, mencionado no caput do 

dispositivo supratranscrito, é referente às despesas operacionais não computadas nos custos, 

necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora. Tal assunto 

não é relevante para o desenvolvimento da presente análise. 

 Dentro do artigo 13, surge o §2º, que permite três tipos de doações que ensejarão 

dedução no Imposto de Renda. O segundo inciso dispões sobre doações “efetuadas às 

instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal e que 

preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da Constituição Federal”. 

 O inciso II do §2º elenca mais algumas restrições acerca de quem poderá ser o 

donatário (aquele que receberá a doação): 

a) deverá ser uma instituição de ensino e pesquisa; 

b) esta instituição de ensino e pesquisa deverá ter sido criada e autorizada por lei 

federal; 

c) deverão comprovar finalidade não lucrativa e aplicar seus excedentes financeiros 

em educação (inciso I do artigo 213 da CRFB/1988); e, 

d) assegurar “a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica 

ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades” (inciso I do artigo 213 da CRFB/1988).  

A segunda parte do inciso II do referido artigo limita a quantia a ser doada, permitindo 

somente “até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de computada a sua 

dedução e a de que trata o inciso seguinte” (o inciso seguinte trata de doações efetuadas a 

entidades civis sem fins lucrativos).  

Mas o que é lucro operacional? Francisco Cavalcante e Rodrigo Passin, num 

documento intitulado Entendendo os Diversos Conceitos de Lucro (2015), explica que: 
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o Lucro Operacional mostra capacidade de geração de resultados 

proveniente das operações normais da empresa, ou seja, seu potencial de 

gerar riqueza em decorrência de suas características operacionais, 

independentemente de suas fontes de financiamento.  

Entretanto, [...] o Lucro Operacional pode ser em alguns casos o LAIR 

(Lucro antes de Imposto de Renda), pode também ser o LAJIR (Lucro antes 

de Juros e Imposto de Renda) e até o NOPLAT (Lucro Operacional Líquido 

de IR). É um tipo de “Lucro antes de Impostos”. 
 

Com o intuito de visualizar a sequência contabilística, no mesmo documento 

mencionado no parágrafo anterior, Cavalcante e Passin apresentaram uma Demonstração de 

Resultado em Formato Típico, segundo o quadro a baixo. 

 

 

Receita Bruta 

(-) Impostos 

(=) Receita Líquida 

(-) Custos dos Produtos e Serviços 

(=) Lucro bruto 

(-) Despesas Administrativas, Comerciais e Operacionais 

(=) Lucro operacional 

(-) Despesas Financeiras 

(+) Receitas Financeiras 

(=) Lucro antes de Impostos, de Resultado não Operacional e de Equiv. Patrimonial 

(+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial 

(+/-) Resultado não Operacional 

(=) Lucro antes de impostos 

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social 

(=) Lucro Líquido 

 

Quadro 4 – Demonstração de Resultados – Formato de Apresentação Típico. 

FONTE: CAVALCANTE; PASSIN, 2015. 

 

Diante do quadro apresentado, há oportunidade de visualizar onde se encaixa o Lucro 

Operacional (sétima linha do topo) após averiguação do Lucro Bruto. Também se visualiza 

que a dedução do Imposto de Renda ocorrerá na penúltima linha.  

 Retornando à segunda parte do inciso II do §2º do artigo 13 da Lei nº 9.249/1995, no 

qual permite a dedução de até “um e meio por cento do lucro operacional”. Se o Lucro 
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Operacional for de R$ 100.000 (cem mil reais), poderá ser feita doação e dedução no Imposto 

de Renda de até R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), ou seja, 1,5 % (um e meio por cento) do 

referido Lucro. Imagine se o Lucro Operacional for de R$ 10.000.000 (dez milhões de reais); 

haverá uma possível dedução de até R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais)! 

 Contudo, caso a doação supere o limite, o excedente não poderá ser carregado para o 

ano seguinte, visto que não há permissão para tal.  

O Serviço Social da Indústria – SESI, de Campina Grande, Paraíba, emitiu uma Guia 

SESI de Incentivos Fiscais para a Ação Social e Cultural de Empresas escrita por Eduardo 

Szazi (2006). Esta Guia disponibiliza algumas outras condições para este tipo de doação, tais 

como: 

a) que a doação em dinheiro seja depositada em conta corrente da entidade 

donatária; 

b) que, no caso de doação em bens, os mesmos deverão ser feitos pelo valor contábil, 

se integrantes do ativo permanente da empresa doadora, ou pelo valor de venda, 

no caso de mercadorias ou serviços, devendo, em ambos os casos, ser 

acompanhados da respectiva nota fiscal, descrevendo satisfatoriamente os bens ou 

serviços doados; e, 

c) que a entidade emita um recibo ao doador contendo, no mínimo, a razão social, 

CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) e endereço de ambos, o valor e data 

da doação. 

A pessoa jurídica doadora deverá efetuar o lançamento contábil da doação nos seus 

livros contábeis, retendo o recibo mencionado acima para qualquer consulta ou fiscalização.  

Feita uma breve análise sobre o incentivo fiscal exposto no artigo 13, §2º, II, da Lei nº 

9.249/1995, apresentar-se-á em seguida a possibilidade de estender este incentivo explanado 

acima para as pessoas físicas ou naturais. 
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5.2 Doações por Pessoas Físicas ou Naturais: a possibilidade no Projeto de Lei do 

Senado nº 566/2011 

 

 O Projeto de Lei do Senado nº 566 de 2011, que “altera a Lei nº 9.250, de 26 de 

dezembro de 1995, para permitir a dedução das doações a instituições públicas de ensino 

superior, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física”, foi protocolado em 14 de 

setembro de 2011. Passou pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde recebeu um 

Parecer de aprovação, no qual está óbvio a mesma preocupação expressa neste trabalho: 

 
Na justificação da iniciativa, o autor lembra a importância conferida à 

educação pela Constituição Federal, e ressalta que, em outros países, como 

os Estados Unidos, as universidades contam com generosas doações de 

particulares como importante fonte de receita. Pretende, assim, instituir 

mecanismo que incentive esse tipo de doação também no Brasil (grifos 

nossos).  
 

 O referido Projeto passou pela Comissão de Assuntos Econômicos onde também 

recebeu Parecer de aprovação, estendendo este incentivo fiscal para entidades donatárias de 

ensino básico: 

 
No mérito, a mudança buscada merece apoio do Congresso Nacional, por 

incorporar à legislação do imposto de renda da pessoa física norma de 

doação que certamente propiciará aumento de recursos voltados para a 

educação nacional, que deve ser priorizada, ao lado da saúde e da 

segurança. Concordamos com os termos dos aperfeiçoamentos incorporados 

pela Relatora na CE [Comissão de Educação, Cultura e Esporte], no sentido 

de estender o incentivo às doações às instituições de educação básica. 

Realmente, como ressaltado pela Senadora ÂNGELA PORTELA, não há 

motivos para restringir as doações às instituições de ensino superior, quando 

aqueles voltados para a educação básica são ainda mais carentes de recursos 

adicionais destinados a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e 

da infraestrutura escolar (grifos nossos).  

 

 Aprovado no Senado Federal, o referido Projeto de Lei foi enviado à Câmara dos 

Deputados em 07 de dezembro de 2012. Recebeu a denominação de Projeto de Lei da Câmara 
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dos Deputados nº 4827 de 2012, com ementa semelhante: “altera a Lei nº 9.250, de 26 de 

dezembro de 1995, para permitir a dedução, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa 

física, das doações a instituições públicas de educação básica e superior”. 

 Atualmente, este Projeto de Lei está na Comissão de Finanças e Tributação. A última 

decisão relevante foi de atualização da legislação orçamentária. Não há Parecer final, nem 

possível data de integração ao ordenamento jurídico desta norma estendendo o incentivo 

fiscal às pessoas físicas. 

 O Projeto de Lei está com a seguinte redação: 

 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º O inciso II do caput do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 

1995, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “i”: 

“Art. 8º ...................................................................................... 

................................................................................................... 

II – ............................................................................................ 

................................................................................................... 

i) às doações efetuadas a instituições públicas de educação 

básica e superior, observados os mesmos limites previstos nos itens da 

alínea “b” deste inciso. 

........................................................................................” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos 

a partir de 1º de janeiro do ano seguinte (grifos do autor).  

 

 A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, “altera a legislação do imposto de renda 

das pessoas físicas e dá outras providências”. 

 O artigo 8º da referida Lei está contido no Capítulo III que trata da Declaração de 

Rendimento. Este artigo descreve a base de cálculo do Imposto de Renda para as pessoas 

físicas que será as somas dos objetos arrolados nos incisos do caput. O inciso II contém uma 

lista de deduções possíveis.  

 O referido Projeto de Lei acresce a alínea “i” ao inciso II do caputdo artigo 8º da Lei 

nº 9.250/1995. Todavia, já existe esta alínea “i”, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, 

no qual trata de dedução por motivo de contribuições às entidades fechadas de previdência 

complementar. Desse modo, a alínea do Projeto deverá receber nova denominação. 
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 Agora, quanto ao conteúdo, é semelhante ao descrito no item anterior (sobre incentivo 

fiscal para doações feitas por pessoas jurídicas às instituições de ensino e pesquisa), no que 

tange a ter instituição de ensino superior como donatária. Porém, este incentivo fiscal também 

elenca a instituição de ensino básico, ampliando o leque de donatários (conforme Parecer da 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal acima). 

 O limite designado está descrito na alínea “b” do mesmo dispositivo legal, que trata de 

dedução por motivo de despesa com instrução do contribuinte e de seus dependentes, e cujos 

limites variam de acordo com o ano-calendário relevante. O último ano-calendário, até o 

presente momento, é do ano de 2015, cujo limite de R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e 

sessenta e um reais e cinquenta centavos) está no item 10. 

 Imagine se as pessoas físicas tivessem este tipo de incentivo fiscal.  
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6 UTILIZAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS POR PESSOAS 

JURÍDICAS EM RAZÃO DE DOAÇÕES ÀS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR 

 

 Sintetizando todo o trabalho em algumas simples regras para utilização do incentivo 

fiscal com permissão legal proveniente do artigo 13, §2º, II, da Lei nº 9.249/1995, apresenta-

se os requisitos pertinentes. 

 

6.1 Dos Doadores 

 

 Deverão ser pessoas jurídicas que estão obrigadas por lei à apuração do lucro real, ou 

que optem por tal sistema. 

 

6.2 Dos Donatários 

 

 Deverão ser instituições: 

a) de ensino e pesquisa; 

b) criadas e autorizadas por lei federal; 

c) que comprovem finalidade não lucrativa e aplicação de seus excedentes 

financeiros em educação; e, 

d) que assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 

suas atividades. 

 

6.2.1 Da Universidade Federal do Amazonas – UFAM  
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 A Universidade Federal do Amazonas – UFAM, será utilizada como exemplo para 

demonstrar o preenchimento dos requisitos arrolados acima. 

 A Fundação Universidade do Amazonas – FUA, foi criada pela Lei nº 4.069-A, de 12 

de junho de 1962, e instituída pelo Decreto nº 53.699, de 13 de março de 1964. A FUA 

mantém a UFAM. 

 Quanto ao primeiro requisito, conforme o artigo 3º da Lei nº 4.069-A/1962 (alterada 

pela Lei nº 10.468, de 20 de junho de 2002), a UFAM é uma “instituição de ensino superior, 

de pesquisa e estudo em todos os ramos do saber e da divulgação científica, técnica e 

cultural”. 

 Quanto ao segundo requisito, atenta-se a alguns trechos da Lei nº 4.069-A/1964 e do 

Decreto nº 53.699/1964. Antes do artigo 1º da Lei nº 4.069-A/1964, está expresso que o 

Presidente da República sancionou o que foi decretado pelo Congresso Nacional. O artigo 1º 

da referida Lei expõe que a FUA fica criada e será instituída pelo Poder Executivo. Ou seja, 

há uma autorização e determinação do Poder Legislativo para que o Poder Executivo 

efetivamente crie (institua) a FUA, e, consequentemente, a UFAM. Especialmente quando 

combinado com o conteúdo do Decreto nº 53.699/1964, que diz que o Presidente da 

República, ao instituir a FUA (artigo 1º), usa das atribuições conferidas pela Constituição 

Federal vigente à época e a que está descrita no artigo 1º da Lei nº 4.069-A/1964. 

 Em relação ao terceiro requisito, o § 1º do artigo 4º da Lei nº 4.069-A/1964 expõe que 

“os bens e direitos da Fundação serão utilizadas ou aplicados exclusivamente para a 

consecução de seus objetivos, não podendo, sob hipótese alguma, ser alienadas”. 

 Por último, o quarto requisito está expresso no § 2º do artigo 4º da referida Lei, in 

verbis: “no caso de extinguir-se a Fundação, seus bens e direitos serão incorporados ao 
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Patrimônio da União”, ou seja, o patrimônio será destinado ao Poder Público caso a 

instituição encerre suas atividades. 

 Diante do exposto, encontram-se devidamente preenchidos os requisitos para a 

Universidade Federal do Amazonas – UFAM, por meio da Fundação Universidade do 

Amazonas – FUA, estar apta a receber doações. 

 

6.3 Do Objeto de Doação 

 

 Se a doação for em dinheiro, deverá ser feito depósito em conta corrente da instituição 

donatária. 

 No entanto, se a doação for em bens, os mesmos deverão ser feitos pelo valor contábil, 

se integrantes do ativo permanente da empresa doadora, ou pelo valor de venda, no caso de 

mercadorias ou serviços, devendo, em ambos os casos, ser acompanhados da respectiva nota 

fiscal, descrevendo satisfatoriamente os bens ou serviços doados. 

 

6.4 Do Limite Monetário da Dedução no Imposto de Renda 

 

 Embora não limite para o valor da doação, há um limite para a dedução na Declaração 

do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, qual seja: até 1,5 % (um e meio por cento) do Lucro 

Operacional, antes de computada a sua dedução e a de doações efetuadas a entidades civis 

sem fins lucrativos.  

 

6.5 Dos Requisitos Finais 
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 A instituição donatária deverá emitir um recibo à pessoa jurídica doadora, contendo, 

no mínimo: 

a) a razão social da pessoa jurídica doadora, seu CNPJ e endereço; 

b) o nome da instituição donatário, seu CNPJ e endereço; 

c) o valor; e,  

d) a data da doação. 

A pessoa jurídica doadora deverá emitir Nota Fiscal, sendo a doação em dinheiro ou 

em bens. 

Ambas as partes deverão manter registros contábeis dos atos.  
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7 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

  

Descrição 

A
G

O
 

2
0
1
4
 

S
E

T
 

2
0
1
4
 

O
U

T
 

2
0
1
4
 

N
O

V
 

2
0
1
4
 

D
E

Z
 

2
0
1
4
 

J
A

N
 

2
0
1
5
 

F
E

V
 

2
0
1
5
 

M
A

R
 

2
0
1
5
 

A
B

R
 

2
0
1
5
 

J
U

N
 

2
0
1
5
 

J
U

L
 

2
0
1
5
 

Apresentar 

brevemente a 

aplicação do 

incentivo fiscal 

nos Estados 

Unidos. 

     X X - X X X 

Apresentar alguns 

conceitos 

necessários para o 

conhecimento do 

tema. 

  X X X X X - X X  

Analisar o inciso 

II do § 2º do 

artigo 13 da Lei nº 

9.249, de 

26/12/1995, o 

Projeto de Lei do 

Senado nº 

566/2011, e as 

respectivas 

ramificações. 

X X X X X X X - X   

Apresentar a 

utilização do Lei 

nº 9.249, de 

26/12/1995 

     X X - X X X 

Elaboração do 

Relatório Parcial e 

Correção pelo 

Orientador 

     X      

- Elaboração do 

Resumo e 

Relatório Final 

(atividade 

obrigatória) 

- Preparação da 

Apresentação 

Final para o 

Congresso 

(atividade 

obrigatória) 

          X 

Tabela 1 – Cronograma das Atividades Realizadas. 
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O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a existência e aplicação do incentivo 

fiscal para doações às universidades federais, expondo esta alternativa viável de obtenção de 

recursos financeiros. 

Para consecução deste objetivo geral, originalmente os objetivos específicos eram: a) 

analisar o inciso II do § 2º do artigo 13 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, o Projeto de Lei do 

Senado nº 566/2011, e as respectivas ramificações; b) apresentar um roteiro de como usar a 

Lei nº 9.249/1995 para obter recursos; e, c) verificar a utilidade do Projeto de Lei. Todavia, ao 

desenvolver o trabalho, estes objetivos específicos sofreram modificações para se 

transformarem em: a) apresentar brevemente a aplicação do incentivo fiscal nos Estados 

Unidos; b) apresentar alguns conceitos necessários para o conhecimento do tema; c) analisar o 

inciso II do § 2º do artigo 13 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, o Projeto de Lei do Senado nº 

566/2011, e as respectivas ramificações; e, d) apresentar a utilização do Lei nº 9.249, de 

26/12/1995. 

Insta mencionar que, no mês de março do ano de 2015, meus pendrives e meu 

computador sofreram ataques de vírus. Desta maneira, perdi alguns arquivos, junto com o 

tempo e o trabalho necessário para reescrever. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 Apresentou-se, neste, o incentivo fiscal para doações feitas às instituições de ensino e 

pesquisa, focando principalmente as Universidades Federais carentes de recursos financeiros. 

 Primeiramente, demonstrou-se o incentivo fiscal nos Estados Unidos, a título de 

exemplo. Em seguida, houve uma construção teórica embasado na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Na terceira parte, analisou-se o incentivo fiscal existente para as 

pessoas jurídicas e a possibilidade de estender o incentivo para as pessoas físicas. Por último, 

ofereceu-se uma síntese dos pontos relevantes tratados neste trabalho. 

 Ao comparar os exemplos utilizados entre o instituto nos Estados Unidos e no Brasil, 

há alguns contrastes interessantes.  

Primeiro, o incentivo serve tanto para pessoas jurídicas quanto para físicas ou naturais 

nos Estados Unidos. No Brasil, somente há permissão legal para as pessoas jurídicas.  

Segundo, quanto ao momento em que pese o limite do incentivo fiscal. Nos Estados 

Unidos, o limite incide sobre a base de cálculo do Imposto de Renda (ou seja, o Lucro antes 

dos impostos — ver Quadro 4). No Brasil, o limite incide sobre o Lucro Operacional, bem 

antes do Lucro antes dos impostos (ver Quadro 4). Tal contraste faz surgir uma cadeia de 

considerações lógicas. O Lucro Operacional seria um montante maior que o Lucro antes dos 

impostos, pois o primeiro vem antes do segundo. Se a porcentagem limite fosse igual em 

ambos os países, o limite que incidisse no Lucro Operacional seria maior (caso do Brasil) do 

que o limite que incidisse no Lucro antes dos impostos (caso dos Estados Unidos). Mas este 

não é o caso. A porcentagem limite no Brasil é de 1,5% (um e meio por cento) comparado ao 

de 10% (dez por cento) nos Estados Unidos. Caso que torna irrelevante o momento da 

constatação do limite, visto que nos Estados Unidos a porcentagem é maior. Porém, talvez 
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esta afirmação não seja absolutamente verídica, talvez dependa do caso. Seria interessante 

averiguar. 

Terceiro, tal instituto é amplamente conhecido nos Estados Unidos, de tal modo que 

sua ausência enseja uma certa estranheza quando se entende que não é conhecido aqui. Pode-

se afirmar isto diante da falta de literatura brasileira referente ao incentivo fiscal para doações 

às instituições de ensino e pesquisa. 

Mas, conforme o que foi apresentado, o incentivo fiscal existe no Brasil. Só necessita 

que as pessoas o conheçam e o utilizem. Este trabalho visa a fazer exatamente isto. Espera-se 

que a crônica falta de recursos financeiros das Universidades Federais seja atenuada com a 

utilização deste incentivo fiscal para doações às instituições de ensino e pesquisa. 
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