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IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

Todos os poderes das três esferas da Federação brasileira 
foram concedidos pelos constituintes SOB A PROTEÇÃO DE 

DEUS. 

Não sem razão, não poucos dispositivos cuidam expres-
samente da liberdade religiosa e da disciplina jurídico-consti-
tucional que as Igrejas que cuidam de Deus — não as demoní-
acas — mereceram do legislador primeiro. 

O livro é, pois, dedicado, em matéria tributária às imu-
nidades dos templos e das Igrejas, passando a ser um valioso 
instrumento para auxiliar a exegese dos nossos tribunais so-

bre matéria de tal relevância. 

Todos os juristas que escreveram para o presente livro — 
exceção feita do professor de direito canônico Padre Ulisses 
Leva que colaborou com didático estudo sobre a conforma-
ção teológica da Igreja — são membros da UJUCASP, que, 
desta forma, continua a levar sua contribuição aos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, na defesa e preservação 
dos direitos, pelos constituintes, outorgados às instituições 

religiosas. 

Esperam, os coordenadores deste livro, sendo o segun-

do deles também seu editor, vice-presidente da UJUCASP 
e Professor emérito da USP e PUC-SR que tenha, a obra, a 

mesma aceitação das obras anteriores. 

Ives Gandra da Silva Martins 

Paulo de Barros Carvalho 

AS ENTIDADES RELIGIOSAS E AS IMUNIDADES 

CONSTITUCIONAIS 

hes Gandra da Silva Martins 

Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIR 
UNIFEO, UNIFMU, do CIEE/O Estado de São Paulo, das Escolas 
de Comando e Estado-Maior do Exército — ECEME, Superior 
de Guerra — ESG da Magistratura do Tribunal Regional 
Federal — la Região; Professor Honorário das Universidades 
Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Goldis 
(Romênia); Dou tor Honoris Causa das Universidades de Craiova 
(Romênia) e da PUC-Paraná, e Catedrático da Universidade 
do Minho (Portugal); Presidente do Conselho Superior da 
FECOMERCIO — SP; Fundador e Presidente Honorário do 
Centro de Extensão Universitária — CEU-Escola de Direito/ 
Instituto Internacional de Ciências Sociais — IICS. 

Tenho, em diversos livros, artigos e pareceres, me debru-
çado sobre as imunidades tributárias, razão pela qual não es-
creverei uma introdução às questões formuladas, mas passa-
rei, diretamente, à resposta de cada uma delas. 
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IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

1) Se a lei complementar é que definirá os requisitos 
para gozo das imunidades, por força dos arts. 146, 
inciso I e 150, inciso, VI letra, c e 195, §7" da CF, po-
derão tais requisitos objetivos ser definidos por lei 
ordinária? 

Manifestei-me, repetidas vezes, sobre essa questão. 
Entendo não caber lei ordinária para definir requisitos refe-
rentes às imunidades constitucionais, pois todas as limitações 
constitucionais devem ser reguladas por lei complementar, 
conforme estatuído no art. 146, inciso II, da CE 1  

Reporto-me, ainda, ao meu depoimento na Assembleia 
Nacional, a convite dos constituintes, em que defendi, simul-
taneamente, a tríplice função da lei complementar. Geraldo 
Ataliba, em outro dia, também convidado, defendera uma du-
pla função e a característica de lei nacional, que conforma a 
lei complementar, porque seus comandos obrigam, apesar do 
empréstimo do aparelho legislativo da União à Federação, to-

das as entidades que a compõem. 

Como os arts. 145 a 149 foram redigidos, fundamental-
mente, por Dornelles, Fernando Bezerra, Mussa Demis e o 
saudoso assessor Luiz Accioly Patury, mantive permanentes 
contactos posteriores com os quatro. Acabaram os referidos 
parlamentares e assessores por adotar a tríplice função, com 
separação, por incisos, dos campos de abrangência da lei de 

espectro superior. 

O aspecto mais relevante a considerar é que não hospe-
dou, a Constituinte, na obrigatoriedade de lei complementar 
regulatória das limitações constitucionais ao poder de tribu-
tar — inclusive quanto às imunidades — qualquer exceção. 

1. O art. 146 inciso II da CF/88 tem a seguinte dicção: "Art. 146. Cabe à lei comple-
mentar: 
[...] 
11 —regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; t...1". 

2.O XXIII Simpósio Nacional de Direito Tributário aberto pelo Ministro José Carlos  

UJUCASP 

Compreende-se o desiderato do legislador maior. Se se 
admitisse que a lei ordinária pudesse estabelecer requisitos 
para gozo das imunidades do art. 150, inciso VI, letra c e 195, 
§70 , poderíamos enfrentar uma de duas controversas situa-
ções, a saber: 

Moreira Alves e com autores de expressão como Alcides Jorge Costa, Ministro José 
Delgado, Marco Aurélio Greco e outros, decidiu na 2". questão que: "2) Como deve 
ser interpretada a cláusula "atendidos os requisitos da lei", constante do art. 150, VI, 
c, da CF? (Como significativa necessidade de lei complementar, remetendo, pois, ao 
art. 14 do CTN ou, pelo contrário, de que mera lei ordinária pode fixar os requisitos, 
extrapassando, inclusive, aqueles fixados pelo CTN?" 
Proposta da Comissão de Redação aprovada em Plenário: 

A favor Contra 
Comissão 1: 74 6 
Comissão 2: 62 
Comissão 3: 26 

162 6 
A expressão constante do art. 150, VI, e, da CF — 'atendidos os requisitos da lei' re-
fere-se àqueles que, necessariamente, devem constar de lei complementar, veículo 
competente para regular as limitações constitucionais do poder de tributar (CF art. 
146, II, e CTN, art. 14). 
Decisão por maioria: 
—A favor: 74 votos. 
— Contra: 6 votos. 
Comissão 1: 
Sendo a imunidade tributária uma limitação ao poder de tributar, a cláusula "aten-
didos os requisitos da lei" constante do art. 150, VI, c, da CF', deve ser interpretada 
sistematicamente, exigindo-se, por consequência, a estrutura exclusiva de lei com-
plementar em atenção ao disposto no art. 146, II, da CF e art. 14 do CTN. 
Comissão 2: 
—Decisão unânime: 62 votos 
Os requisitos subjetivos e objetivos para o gozo de imunidade têm que ser instituí-
dos por lei complementar, por força do art. 146, II, da CE 
Comissão 3: 
— Decisão unânime: 26 votos. 
A cláusula "atendidos os requisitos da lei", constante do art. 150, inc. VI, alínea c, da 
CF/88 deve ser interpretada sistematicamente em consonância com o disposto no 
art. 146, inc. II, da CF/88, eis que impõe a necessidade de lei complementar para dis-
por sobre imunidad.e, que consubstancia limitação constitucional ao poder de tributar 
e exige uniformidade de critérios. Entende, ainda, a Comissão, que a lei complemen-
tar vocacionada é o Código Tributário Nacional (art. 14), que foi recepcionado nos 
termos do § do art. 34 do ADCT da CF/88" (Processo Administrativo Tributário, Pes-
quisas Tributárias – Nova Série 5, 2.  ed., Ed. RT/Centro de Extensão Universitária, 
2002, p. 752/3). 
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IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

1) se fosse possível a uma lei ordinária federal, regular 

normas gerais, essa função poderia ser exercida até por medi-
da provisória, nada obstante a nova redação do art. 62 da CF, 
com o que o governo federal, por decisão de uma única pessoa 

- 
 Chefe do Executivo -, poderia estabelecer requisitos para 

gozo da imunidade, invadindo a competência impositiva de 
Estados e Municípios. Em outras palavras, como tal lei, veicu-
ladora de normas gerais, obrigaria Estados e Municípios (ve-
ja-se a lei de licitações), colocaríamos em mãos do presidente 
da República um fantástico poder, que poderia, por medida 
provisória, alegando urgência e relevância - por exemplo, a 
crise econômica - estabelecer limitações inviabilizadoras da 

atuação de instituições do terceiro setor, que determinada en-

tidade federativa tivesse considerado relevante manter, sendo 

frustrada em seus objetivos. Vale dizer, apesar de as limita-

ções serem, sem exceção,  -  não há exceções no art. 146 inc. II - 

de necessária veiculação por lei complementar, tais requisitos 

acabariam por ser veiculados por lei ordinária aprovada até 
mesmo por acordo de lideranças, isto é, sem necessidade de 
discussão no plenário da Câmara, ou por medida provisória. 

A incongruência, o conflito exegético, o absurdo - que fe-

riria a própria intenção do constituinte- restariam manifesta- 

mente consagrados. 

Posso assegurar que, na audiência pública de que partici-

pei e, posteriormente, nos contactas que mantive com os com-
ponentes da Sub-Comissão de Tributos, tal hipótese jamais 
foi cogitada. Mais do que isto, à época, por decisão do TFR, 
Pleno, já fora pacificada a tese de que os requisitos das imu-
nidades só poderiam ser veiculados por lei complementar. 

3. Sustentei oralmente perante o extinto TFR a questão patrocinada pelos eminen-
tes advogados Agnaldo Mendes Bezerra e Roberto Rosas, que resultou no acórdão 
do Tribunal Pleno abaixo transcrito, albergando a tese exposta neste livro: 
Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível N. 2 101.394-Paraná — Regis- 
tro P49 7174675. 
Rel. Sr. Min. Ilmar Gabião — Remetente: Juízo Federal da 3'• Vara — Apelante: 
União Federal — Apelada: Fundação COPEL de Previdência e Assistência Social 
— Suscitante do Incidente: Egrégia 4`. T. do TFR — Advs. Dr. Agnaldo Mendes 

4  
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Quando, a pedido do Deputado Roberto Cardoso Alves, 
Hamilton Dias de Souza e eu readaptamos o texto original 
da Sub-Comissão para o Grupo Centrão - texto que repro-
duzi na primeira edição de meu livro Sistema Tributário na 
Constituição de 88, e que foi quase inteiramente hospedado 
pela Constituinte - a mesma linha de raciocínio prevaleceu, 
até porque contava com respaldo do Judiciário, à época, em 
face da referida decisão do TRE E de se lembrar que, no que 
concerne às instituições de educação e assistência social, o 
texto é rigorosamente idêntico ao da EC n. 01/69. 

Desta forma, sobre ser incoerente a tese de que, quanto à 
espinha dorsal do pacto federativo, que é a autonomia finan-
ceira, pudesse o presidente intervir, até por medida provisó-
ria, jamais foi ela cogitada, nos debates constituintes de que 
me lembro. 4  

Bezerra e Outro. 
Ementa: Tributário. Entidades privadas de previdência social fechada. Instituições 
complementares do sistema oficial de previdência e assistência social (art. 35 da Lei 
n. 9 6.435/77). 
Inconstitucionalidade dos § §1" e 2', do art. 6", do Dec-lei 2.065/83, que considera-
ram, sujeitos ao imposto de renda, os rendimentos de capital auferidos pelos entes 
da espécie. A assistência social, hodiernamente, não se resume à caridade pública, 
podendo também realizar-se por meio da previdência, que corresponde à assistên-
cia preventiva, destinada aos impossibilitados de continuarem trabalhando e à fa-
mília dos que sucumbem. 
As entidades em tela, por isso, são beneficiárias da imunidade prevista no art. 19, 
III, c, da CF, regulamentado pelo art. 92, IV, c, c/c o art. 14, do CTN, que não condi-
ciona o benefício à gratuidade dos serviços prestados, nem exige que sejam acessí-
veis a todas as pessoas indistintamente (RE 70.834-RS, RE 89.012-SP, RE 108.796- 
SP e RE 115.970-RS). 
Arguição procedente. 
ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide o TFR, em Seção Plena, por maioria, declarar a inconstitucionalidade dos § 
§ 1° e 2', do art. 6", do Dec.-lei 2.065/83, na forma cio relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Brasília, DF, 30.06.1988 (data julgamento) (DJ 31.10.1988). 

4. Recente decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandovsky alberga idêntica 
exegese: 
"AI 726774/SP — São Paulo Agravo de Instrumento Relator(a): Min. Ri-
cardo Lewandowski 
Julgamento: 21.10.2008. 

5 



IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

A outra hipótese seria pior. Admitindo-se que, respeitada 
a competência impositiva de Estados e Municípios, cada uma 
das entidades pudesse criar requisitos, poderíamos ter 5.500 
disciplinas legais diferentes para regular as imunidades, no 
país! É que, ao retirar-se a necessidade de veículo normativo 
de espectro nacional - que é a lei complementar -, e substi-
tuí-lo pela lei ordinária comum a todos os poderes, cada um 
deles poderia regular as imunidades como bem entendesse, 
cabendo ao Supremo a tarefa de apreciar a constitucionali-
dade de cada diploma, à luz dos objetivos da Constituição, ao 

prever aquelas vedações. 

Publicação: DJe-208 Divulg. 03.11.2008 Public. 04.11.2008. 
Partes 
AGTE.(S): União 
ADV. (AIS): Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
AGDO. (AIS): Obras Sociais, Universitárias e Culturais - OSUC 
ADV. (AIS): Marilene Talarico Martins Rodrigues E Outro (AIS) 
Despacho 
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso 
extraordinário interposto de acórdão assim ementado: 
"Tributário. Imunidade. Entidades sem fins lucrativos. Art. 150, inciso VI, alínea c, 

da CE Art. 14 do CTN. 1. Para gozar da imunidade estipulada no art. 150, os contri-

buintes devem ser entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos. De-

vem, ainda, preencher os requisitos estipulados no art. 14 do CTN. 2. Enquadrando-

se nos patamares estabelecidos, a instituição tem direito à imunidade, não podendo 

o ente público, exigir dela outros pressupostos além desses já previstos em lei. 3. A 
imunidade abrange o IOE 4. As operações de seguro realizadas pelas entidades não 
estão excluidas da imunidade, já que o contrato de seguro é firmado para proteção 

dos seus bens e levando-se em conta que o recebimento do prêmio nada mais faz do 
que repor o patrimônio desfalcado. 5. São livres da tributação as operações de cré-
dito, câmbio e seguro ou as relativas a títulos e valores mobiliários que dizem res-
peito, em essência, ao patrimônio e à renda das entidades imunes. 6. Apelação da 
União Federal e remessa oficial desprovidas" (fl. 204). No RE, fundado no art. 102, 
III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 150, VI, c, da mesma Carta. O agra-

vo não merece acolhida. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudên-
cia da Corte no sentido de reconhecer às entidades sem fins lucrativos a imunidade 
do art. 150, VI, c, da Constituição, relativamente ao IR e ao IOF incidentes sobre 
aplicações financeiras, por considerar que a aplicação de recursos não significa atu-

ação fora do previsto no ato de sua constituição RE 211.390 ,-AgRfRS, Rel. Min. Gil-
mar Mendes; RE 424.507.-AgR/RO, Rel. Min. Carlos Velloso). Isso posto, nego segui-
mento ao recurso. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2008. Ministro Ricardo 
Lewandowski - Relator". (grifos meus) 

UJUCASP 

Qualquer uma das hipóteses, à evidência, demonstra que 
a intenção do constituinte, de dar à lei complementar a função 
limitadora do poder impositivo, na questão das imunidades, 
há de ser a mais lógica, visto que lei nacional vem regulando 
obrigações e interdições para todos os entes federativos. 

É de se compreender, inclusive, a razão de veículo com-
plementar, pois a aprovação por ambas as casas parlamenta-
res, por maioria absoluta, representa que a maioria da nação 
(Estados e população) assim decidiu, ao editar lei regulatória 
a obrigar 5.500 entidades federativas. 

Acrescentem-se dois outros elementos, a mostrar o impe-
rativo da regulação por lei complementar. 

Muitos sustentam que não haveria necessidade de lei 
complementar para regular as imunidades do art. 195, §7 0  da 

CF ou a letra c do inciso VI do art. 150, porque a norma fala 
apenas em "lei" e não em "lei complementar", razão pela qual, 
a matéria poderia ser disciplinada por "lei ordinária federal". 

Ocorre que, se o constituinte, no art. 195, §7 0, não fez o 
substantivo "lei" ser acompanhado do adjetivo "complemen-
tar" – o que se compreende, pois definira que toda a limitação 

constitucional ao poder de tributar seria regulada por lei com-

plementar (art. 146, inciso II) – também não colocou 'federal", 

o que seria de rigor, para evitar o absurdo da hipóteses atrás 
aventada, de que mais de 5.000 entidades federativas com o 
poder de tributar passassem a regular imunidades mediante 
suas respectivas legislações ordinárias. Com  efeito, se fosse 

possível lei ordinária regular limitações ao poder de tributar, 
— o que o 146, II veda expressamente — o poder de editá-la te-
ria que se concentrar apenas na União e, nesta hipótese, teria 
que constar como complemento de "lei", o adjetivo "federal". 

Ora, quando o constituinte quis que lei federal discipli-
nasse matéria de observância obrigatória por outras entida-
des integrantes da federação, ele assim determinou expressa-
mente, como o fez, por exemplo, ao declarar que lei ordinária 

6 
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IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

federal regule competências concorrentes, a teor do §3 0  do 

art. 24, cuja dicção é a seguinte: 

§ 3. Inexistinclo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 

Não é, portanto, razoável a interpretação de que seria 
desnecessária lei complementar para regular as desonerações 

do art. 195, §7 0  da CF/88, ante a ausência do adjetivo "com-

plementar", quer porque seria despiciendo o adjetivo, pois a 
matéria já estava definida no art. 146, inciso II, quer porque, 
se não fosse imprescindível lei complementar, a lei ordinária 

haveria de ser "federal" - para evitar o absurdo de a matéria 

passar a ser da competência das três esferas da Federação, 
criando verdadeiro caos, em termos de limitações ao poder 
de tributar - e tal vocábulo tampouco qualifica o substantivo 

"lei", no texto do artigo. 

Por fim, o Ultimo elemento é a manifestação do próprio 
Ministro Moreira Alves - já não mais como magistrado da 
Suprema Corte, em Simpósio que coordenei - ele que foi o re- 
lator da liminar na ADIN 2028, concedida por 10 votos a zero: 

Para responder a essa questão, é necessário que se vá por etapas. 

A primeira delas diz respeito à natureza jurídica da imunidade, 
com relação à qual três são as posições que se apresentam: para 
a primeira, a imunidade tributária é uma não incidência consti-
tucionalmente qualificada: para a segunda, a imunidade tributá-
ria é um dos casos de limitação da competência tributária deter-
minada pela própria Constituição; e para a terceira, a imunidade 
tributária é uma vedação que a Constituição impõe com referên-
cia à possibilidade de se instituir tributo a respeito de pessoas, 
de bens ou de fatos. 

A meu ver, tanto a tese da não incidência quanto a da vedação 
convergem para a da limitação constitucional da competência 
tributária, porquanto ambas restringem o Poder tributante no 
tocante ao objeto da imunidade. 

Sendo, portanto, a imunidade, uma limitação constitucional da 
competência tributária, deve ela ser examinada à luz dos arts. 

UJUCASP 

150, VI, c, 195, §7" (este, porque equivocadamente se refere a 
isenção quando indubitavelmente se trata de imunidade), 146, II, 
todos da Constituição Federal, e do art. 14 do CTN recebido pela 
Constituição de 1988 como lei complementar. 

Rezam os arts. 150, VI, e e 195, §7', da Constituição Federal: 

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...1 

VI — instituir impostos sobre: 

c) patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, inclu-
sive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lu-
crativos, atendidos os requisitos da lei; t...1.; 

Art. 195. 

§ 7 0  São isentas de contribuição para a 

seguridade social as entidades beneficentes de assistência social 
que atendam às exigências estabelecidas em lei. 

Pela jurisprudência do STF quando a Constituição se refere 
apenas a lei sem o qualificativo complementar, se trata de lei or-
dinária, salvo quando genericamente alude a reserva legal, que 
abarca tanto a lei ordinária quanto a lei complementar. Ter-se-ia, 
portanto, que as leis a que se referem os dispositivos acima se-
riam leis ordinárias. 

Sucede, porem, que o art. 146, II, da mesma Constituição 
Federal, preceitua que cabe à lei complementar "II — regular as 
limitações constitucionais ao poder de tributar". 

Duas são as posições extremas da doutrina quanto à interpre-
tação conjugada desses dois dispositivos. A grande maioria dos 
autores entende que, embora os arts. 150, VI, c, e 195, §7 0, da 
Carta Magna aludam à lei sem qualquer qualificativo, deve-se 
entender que lei neles é lei complementar, por interpretação sis-
temática com o art. 146, II. Em contrapartida, há os que enten-
dem que a lei a que se referem os arts. 150, VI, c e 195, §7 0 , é por 
exceção ao disposto no art. 146, II, da lei ordinária. 

Procurando de certa forma conciliá-las, há uma terceira po- 
sição sustentada inclusive, em cautelar na ADIN 1.802 pelo 
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Ministro Pertence, com base, corretamente ou não, num voto 
antigo do Ministro Murioz no RE 93770, segundo a qual o que 
a Constituição, nos arts. 150, VI, c, e 195, §7°, remete à lei or-
dinária é somente a fixação de normas que digam respeito à 
Constituição e ao funcionamento da entidade imune, e não os 
lindes dessa imunidade que, quando susceptíveis de disciplina 
infraconstitucional ficam reservados à lei complementar. 

Na conferência inaugural do XXIII Simpósio deste Centro, o 
qual versava sobre imunidades tributárias e apresentava ques-
tão semelhante a esta no tocante à expressão "atendidos os re-
quisitos da lei" do art. 150, VI, c, da Constituição Federal, me 
limitei a expor a controvérsia sobre se se tratava de lei comple-
mentar ou de lei ordinária, sem tomar partido da posição que 
me parecia mais correta, e isso porque poderia ter de julgá-la. 
Como membro da Suprema Corte. Hoje, já aposentado, e, por-
tanto, sem ter aquela restrição, emitirei a tese que me parece, a 
respeito, correta. 

Ei-la. 

Da interpretação sistemática dos arts. 146, II, 150, VI, c e 195, §7", 
da Constituição Federal, bem assim da recepção, como lei comple-
mentar, do art. 14 do CTN, a conclusão a que se chega é a de que a 
lei a que aludem os dois últimos dos acima referidos dispositivos 
constitucionais é lei complementar, em observância ao imperativo 
constitucional do art. 146, II, que determina caber à lei comple-
mentar regular as limitações constitucionais ao poder de tributa): 
Ademais, é de se terem em conta também as lúcidas ponderações 
de Marco Aurélio Greco no sentido de que "a ficção de condições 
para a fruição da imunidade, bem como a enumeração de requi-
sitos para a qualificação das entidades de modo a serem conside-
radas beneficiadas pela limitação, implica regular suas hipóteses 
de incidência e as pessoas por ela alcançadas (alcance objetivo e 
subjetivo do pressuposto da imunidade) o que implica regular a 
própria limitação, o que é privativo da lei complementar. 

Minha resposta, portanto, que tais segmentos só pode-
riam ser definidos por lei complementar. 

2) As imunidades representam renúncia ao poder de 
tributar ou vedação a este poder? 

As imunidades tributárias estão colocadas entre os di-

reitos e garantias individuais, sempre que se refiram aos 
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cidadãos e aos residentes no pais, ou às entidades por eles 
criadas, tendo em vista as finalidades propostas pelos consti-

tuintes 5 . 

Com efeito, o caput do art. 150 está inserto em especial 
seção da lei suprema dedicada a limitar os poderes do Estado 

Fiscal, com a seguinte dicção que repito: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

1— exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II — instituir tratamento desigual entre contribuintes que se en-
contrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em 
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, inde-
pendentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 
ou direitos; 

II/ — cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigên-
cia da lei que os houver instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido pu-
blicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto 
na alínea h; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 
19.12.2003) 

5. Escrevi: "O certo é que, entendo eu, garantias e direitos expostos no art. 150 e em 
outros dispositivos da Lei Suprema estão alargados pelo Código Tributário Nacio-
nal, no que diz respeito a princípios como são os da 'benigna amplianda', da retroa-
tividade premiai, da integração analógica a favor do sujeito passivo, do `in dubio pro 
reo'. 
Parece -me, pois, que não só a Constituição assegura garantias e direitos ao contri-
buinte, estes imutáveis, enquanto não modificável a ordem constitucional, como 
outras garantias e direitos podem ser introduzidos, inclusive nas ordens constitu-
cionais inferiores, a que não é lícito retirar direitos supremos, mas a que é lícito 
acrescentar elenco maior de proteção. 
O discurso inicial do art. 150 cuida, pois, exclusivamente, de parcela importante de 
garantias, mas não de todas elas. Até porque, na busca da proteção jurídica, a Cons-
tituição deve voltar-se sempre à proteção da sociedade contra o excesso de poder 
do Estado." (O sistema tributário na Constituição", 6'. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 254). 
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IV — utilizar tributo com efeito de confisco; 

V— estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio 
de tributos interestaduais ou intennunicipais, ressalvada a co-
brança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 
Público; 

VI — instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

h) templos de qualquer culto; 

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

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; 

É caracterizado, todo o complexo de dispositivos nesta 
seção, como de proteção aos direitos fundamentais, sempre 
que o protagonista for o indivíduo. Já a imunidade recíproca 
entre entidades públicas não é direito individual, embora in-
diretamente o destinatário de toda a ação governamental seja 

o indivíduo. 

São, todavia, os demais direitos e garantias, enunciados 
no art. 150, direitos e garantias individuais elevados à condi-

ção de cláusula pétrea. 

Quando de meu depoimento na audiência pública da 
Constituinte, a convite do presidente da Sub-Comissão de 
Tributos, Deputado Francisco Dornelles, expus a teoria que 
fora objeto de reflexão em minha tese de doutoramento (Uma 
contribuição ao estudo da imposição tributária), de que a 

6. Comenta Manoel Gonçalves Ferreira Filho que: "Imunidade a impostos. O pre-
ceito constitucional veda que uma entidade política, a União, Estado ou Município, 
institua imposto sobre o patrimônio ou a renda ou os serviços de outra. Menciona a 
espécie, não o gênero "tributo". Destarte, cabe a cobrança de qualquer taxa ou da 
contribuição de melhoria. Não há imunidade geral, mas apenas imunidade quanto 
a impostos" (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 2, São Paulo: Sarai-
va, 1999, p. 109). 
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norma tributária é, necessariamente, uma norma de rejeição 
social. O Estado sempre cobra mais do que o necessário, de 
um lado, para prestar serviços públicos e, de outro, para su-
portar as benesses que os governantes se auto-outorgam e as 
seus amigos, além de sustentar a corrupção atávica do poder, 
em todas as épocas e espaços. ' 

Defendi, pois, inclusive no contato posterior com os cons-
tituintes, a ideia de que as limitações ao poder de tributar 
não poderiam ficar reduzidas a um só artigo, nem apenas es-
palhadas pelo texto constitucional, visto que, desde a EC n. 

18/65, reconhecia-se a carga desmedida como consequência 
de políticas tributárias alargadas para sustentar os governos, 
enquanto detentores de poder e prestadores de serviços. Tais 
limitações, a meu ver, exteriorizam a defesa constitucional 
do contribuinte contra o permanente anseio dos governantes 
por mais tributos, consagrando a tese sustentada por Adolfo 

7. Escrevi: "34. Por outro lado, não poucas vezes os que detêm o poder identificam 
os seus próprios interesses com os interesses do Estado. 
35. Sempre que aparecem estas colocações, a receita necessária passa a ser supe-
rior, de tal maneira que o Estado retira do substrato econômico mais do que o ne-
cessário para satisfazer as necessidades realmente estatais e aquelas apenas presu-
mivelmente estatais. 
36.Esta participação desmedida do Estado, nas relações econômicas estáticas e di-
nâmicas, passadas e presentes, transforma a norma de imposição tributária em 
norma de rejeição social, ou soja, ingressando naquela categoria de normas que 
poucas pessoas cumpririam sem sanção. 
37. Nas normas de aceitação social, ou seja, aquelas que seriam cumpridas pela 
grande maioria dos seres humanos, mesmo que inexistisse sanção, esta é uma mera 
consequência, visando a atingir pessoas inadequadas à convivência social e aos ca-
sos patológicos. 
38.Nas normas de rejeição social, a sanção é o único elemento efetivamente assegu-
rador de seu cumprimento, pois sem ele a grande maioria da sociedade não lhe 
obedeceria. 
39.Em função da teoria da participação desmedida do Estado no fato econômico, a 
imposição tributária ganha a formulação de norma de rejeição social, pois os que a 
ela estão sujeitos sabem que devem pagar o que é necessário objetivamente ao Es-
tado e pagar para o que constitui desperdício estatal, na identificação dos objetivos 
daquele com os objetivos pessoais dos que detêm o poder. 
40. Quanto mais a participação desmedida crescer, tanto mais a característica de 
rejeição afetará a norma, pois o direito positivo mais se afastará do direito natural" 
(Teoria da imposição tributária, 2'. ed., LTr, 1998, p. 406/7). 

12 	 13 



IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

Wagner, de que as despesas públicas tendem sempre a crescer 

e os tributos, a acompanhá-las. 8  

O nosso constituinte houve por bem criar toda uma ses-
são limitativa ao poder tributante, que sempre denominei de 
"vedações ao poder de tributar". Chamo de "vedações", pois 
nos dispositivos lá expostos, como área interditada, não pode 
o Poder Impositivo penetrar, razão pela qual bem andou, o le-
gislador supremo, ao utilizar-se do verbo "vedar". A proibição 
constitucional elimina a força dos governantes de buscarem 
mais recursos, em áreas que, nitidamente, o constituinte quis 

tornar intangíveis, creio que transformando a Seção II, do 
Capítulo I, do Sistema Tributário, em um autêntico "Código 

Constitucional de Defesa do Contribuinte". 

Ora, as imunidades dos arts. 150, inc. VI, letra c e 195, § 

7°, 9 , da CF/88, foram inseridas no texto da mais cidadã de nos-
sas Constituições, objetivando de, um lado, atrair a sociedade 
a realizar serviços e tarefas que seriam de responsabilidade 
do Estado, e, de outro, oferecendo-lhe, em contrapartida, um 
benefício de não ter que pagar impostos e contribuições so-
ciais para que seus recursos fossem prioritariamente aplica-

dos em seus objetivos sociais. 

Em outras palavras, para atrair instituições sem fins lu-
crativos de educação e assistência social para fazer o que o 

8. Eurico Korff esclarece: "A maciça expansão da despesa pública, neste século, em 
função das tarefas grandemente ampliadas do poder público, sob a pressão dos fa-
tos sociais e econômicos e em termos tanto estruturais como conjunturais, rompeu, 
uma por uma, todas as restrições e controles. 
Assim foram levados, de roldão, os tabus remanescentes da chamada era victoriana 
- o da limitação das despesas ao mínimo e o do equilíbrio orçamentário; quanto ao 
primeiro dos dois aspectos, já previstos por Adolf Wagner, no fim do século passado, 
com a formulação da sua 'lei de dilatação crescente da despesa pública', e, quanto 
ao segundo, como reflexo inevitável das sequelas da crise de 1929 e da irrupção da 
teoria keynesiana." (Caderno de Direito Económica n° 2, Coed. CEU/COAD, p. 37). 
O livro citado de Adolf Wagner é "Lehr-und handbuch der politischen Oekonomie" 
(Alemanha, 1893). 

9.0 art. 195, §7", tem a seguinte dicção: '..t. 195. [...]§7° - São isentas de contribuição 
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei". 
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Estado deveria fazer com os nossos tributos e não faz, houve 
por bem, o constituinte, em seção especial de vedações tribu-
tárias, preservar tais instituições de pagar impostos e contri-
buições sociais, na medida em que realizem as finalidades a 
que se propuseram.rn 

Quando o Presidente Clinton esteve no Brasil para a 
inauguração do Instituto Cultural do Presidente Fernando 
Henrique, fui convidado a assistir à palestra do ex-primeiro 
mandatário americano. Impressionou-me quando disse que 
a sociedade americana, através das ONGs, assegurava a de-
mocracia nos Estados Unidos, fazendo sempre mais do que o 
Estado. E, de rigor, suas Universidades privadas e seus hospi-
tais — da melhor qualidade, em todo o mundo — são finan-
ciados quase que exclusivamente pelo segmento privado, com 
incentivos fiscais muito semelhantes aos do Brasil, sem, toda-
via, estarem manietados pela burocracia e pelos formalismos, 
que dificultam a atuação do 3° setor brasileiro. À evidência, 
Clinton não se referiu ao nosso 3° setor, mas ao americano. 

Percebe-se, pois, que o ideal maior do constituinte bra-
sileiro foi atrair a sociedade a atuar; mediante instituições 
sem fins lucrativos, para cobrir as deficiências do Estado, que 
apesar de arrecadar quase 36% do PIB em tributos, dispen-
de parcela considerável desta arrecadação para os detento-
res do poder e suas estruturas, muitas vezes excessivamente 
burocratizadas. 

10. Leia-se: "O exercício do poder tributário, pelo Estado, submete-se, por inteiro, 
aos modelos jurídicos positivados no texto constitucional que, de modo explícito ou 
implícito, institui em favor dos contribuintes decisivas imitações à competência es-
tatal para impor e exigir, coativamente, as diversas espécies tributárias existentes. 
Os princípios constitucionais tributários, assim, sobre representarem importante 
conquista político-jurídica dos contribuintes, constituem expressão fundamental 
dos direitos individuais outorgados aos particulares pelo ordenamento estatal. Des-
de que existem para impor limitações ao poder de tributar do Estado, esses postula-
dos têm por destinatário exclusivo o poder estatal, que se submete à imperatividade 
de suas restrições". (STF ADIn 712-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.02.1993)" 
(Código Tributário Nacional e Sistema Constitucional Tributário, Jacques Bushatsky 
— coordenação, São Paulo: Ed. Thomson/IOB, 2006, p. 391). 
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Compreende-se que, apesar da alta carga tributária, so-
bra pouco para a prestação de serviços públicos, e, sem que se 
atraia a sociedade a fazer o que o Estado deveria fazer com os 
nossos tributos e não faz, a assistência social, a saúde e o ensi-
no teriam um comportamento medíocre, raquítico, esquálido 

e insuficiente para as necessidades do país. 

A vedação ao poder de tributar, portanto, e uma outor-
ga constitucional, jamais podendo o Estado falar em renúncia 
fiscal, porque não se pode renunciar ao que não se tem. 

Em outras palavras, para que a sociedade participe da 
ação social e educacional, auxiliando o Estado, os constituin-
tes — e não o governo — instituíram as imunidades, vedando, 
ao Estado, qualquer invasão no seu campo de proteção. 

É esta, a meu ver, a teleologia das imunidades consagra-

das nos arts. 150, inciso VI, letra c e 195, §7°, da CF/88. 

3) A versão de recursos públicos, nos termos do art. 
213, para entidades confessionais, comunitárias e 
filantrópicas confundem-se com imunidades, onde 
não há qualquer versão de recursos públicos, na 
proibição de imposição tributária? 

A distinção que se pretende entre os três tipos de insti-
tuição e, a meu ver, despicienda, para efeitos de gozo da imu-
nidade. A elas acrescento todas as demais entidades sem fins 

lucrativos. 

Como, a meu ver, os requisitos estabelecidos para o gozo 
das imunidades servem para qualquer uma das quatro ins-
tituições, à evidência, entendo que, para estes efeitos, todas 
elas estão equiparadas. O art. 14 do CTN estabelece que as 
instituições sem fins lucrativos, que não remuneram seus di-
retores e fundadores, têm escrita regular, conforme a tipolo-
gia de tais instituições e não remetem dinheiro para fora do 
país, são imunes, porque existem para servir aos outros. 
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A sociedade que, exercendo sua atividade nos campos da 
educação e da saúde, o faz com fins econômicos, embora pres-
te serviços a terceiros, tem, como o objetivo principal, bene-
ficiar aqueles que auferem seus lucros. Por isto, a criaram." 

Na sociedade sem fins lucrativos, não. Seu escopo foi 
beneficiar outros que não aqueles que a constituíram, inde-
pendente de serem instituições comunitárias, filantrópicas ou 
confessionais. Tal aspecto, aliás, ficou bem claro, no voto que 
capitaneou a liminar concedida por 10 x 0, na ADIN 2028. Diz 
o Ministro Moreira Alves que: 

É evidente que tais entidades, para serem beneficentes, teriam 
de ser filantrópicas (por isso, o inciso II, do art. 55 da Lei 8.212/91, 
que continua em vigor, exige que a entidade "seja portadora do 
Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, 
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a 
cada três anos"), mas não exclusivamente fi/antrópica, até por-
que as que o são não o são para o gozo de benefícios fiscais, e esse 
benefício concedido pelo 7" do art. 195 não o foi para estimular a 
criação de entidades exclusivamente filantrópicas, mas, sim, das 
que, também sendo filantrópicas sem o serem integralmente, aten-
dessem às exigências legais para que se impedisse que qualquer 
entidade, desde que praticasse atos de assistência filantrópica a 
ca-rentes, gozasse da imunidade, que é total, de contribuição para a 
seguridade social, ainda que não fosse reconhecida como de utili-
dade pública, seus dirigentes tivessem remuneração ou vantagens, 
ou se destinassem elas a fins lucrativos. Aliás, são essas entidades 
— que, por não serem exclusivamente filantrópicas, têm melhores 
condições de atendimento aos carentes a quem o prestam — que 
devem ter sua criação estimulada para o auxílio ao Estado nesse 

11. Celso Ribeiro Bastos escreve: "Fica estabelecido, de acordo com o preceito con-
tido no art. 213 da Constituição, que a prioridade de distribuição dos recursos públi-
cos deve recair, precipuamente, sobre as escolas públicas. Contudo, existe a possi-
bilidade de se destinarem os recursos públicos às escolas comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas, definidas por lei. Esse benefício não será concedido aleatoriamen-
te, mas sim de acordo com a determinação e o entendimento de lei infraconstitucio-
nal. Para receber os benefícios, os estabelecimentos de ensino deverão preencher 
os requisitos contidos nos incs. I e II do art. 213 da Constituição. 
Cumpre dizer que um dos objetivos do dispositivo constitucional sob comento é 
impedir que os recursos públicos sejam destinados a entidades de ensino com finali-
dade lucrativa." (grifos meus) (Comentários à Constituição do Brasil, 8" vol., Ed. Sa-
raiva, 2000, p. 734). 

16 	 17 



IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

setor, maxime em época em que, como a atual, são escassas as do-

ações para a -»ianutenção das que se dedicam exclusivamente à 

filantropia." " (grifos meus) 

Irrelevante, pois, a meu ver, para gozo das imunidades, o 
tipo da instituição. O essencial é que seja sem fins lucrativos e 

de assistência social ou educacional. 

O art. 213 tem a seguinte dicção: 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 

podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou fi-

/antrópicas, definidas em lei, que: 

1 — comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus exceden-

tes financeiros em educação; 

II — assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola co-

munitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no 

caso de encerramento de suas atividades. 

§ 1'. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a 

bolsas de estudo para o ensino fundamentai e médio, na forma da 

lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando 

houver falta. de vagas e cursos regulares da rede pública no. locali-

dade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado 

a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 2'. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão 

receber apoio financeiro do Poder Público. 

Fala, o artigo, em "recursos públicos". Ora, nas imuni-
dades, não há qualquer versão de recursos públicos, visto 
que, por se tratar de vedação absoluta ao poder de tribu-

tar, não pode o governo alegar que está destinando recursos 

12. Trecho do voto do Min. Moreira Alves na ADIN 2028-5 e 2036-6 (Medida Limi-
nar) (Site do STF). 
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decorrentes de sua renúncia fiscal, pois não renuncia a nada. 
Ninguém pode renunciar a um direito que não tem, a um bem 
que não possui. 

Vale dizer, o art. 213 é, exclusivamente, dedicado às insti-

tuições que podem receber recursos do governo, independen-

temente do gozo das imunidades, em que não há envolvimento 

de nenhum recurso público. 

Esta, a meu ver — embora não citado o motivo no voto do 
Min. Moreira Alves — a razão de ser da equiparação destas 
instituições àquelas sem fins lucrativos. 

Cuida, o art. 213, de versão de recursos públicos e, nas 
imunidades, não há qualquer versão de recursos públicos." 

Sobre a questão já escrevi, tratando das quatro formas 
mais conhecidas de desoneração fiscal: 

A imunidade é o mais relevante dos institutos desonerativos. 
Corresponde vedação total ao poder de tributar. A imunidade 
cria área colocada, constitucionalmente, fora do alcance imposi-
tivo, por intenção do constituinte, área necessariamente de sal-
vaguarda absoluta para os contribuintes nela hospedados. A re-
levância é de tal ordem que a jurisprudência tem entendido ser 
impossível a adoção de interpretação restritiva a seus comandos 
legais sendo, obrigatoriamente, a exegese, de seus dispositivos, 
ampla. 

/...1 

13. Pinto Ferreira esclarece: "O preceito estabelece uma hierarquia ou graduação 
escalonada na destinação dos recursos públicos em matéria de educação: a) escolas 
públicas; b) escola comunitária, confessional ou filantrópica; c) bolsas de estudo 
para o ensino fundamental e médio. 
Assim, prioritariamente, devem ser atendidas as escolas públicas. Porém, se estas 
não são suficientes para a educação dos alunos existentes, os mencionados recursos 
deverão ser canalizados em proveito de escolas comunitárias, confessionais ou fi-
lantrópicas, na forma da lei. 
Afinal podem ser usados para bolsas de estudo no ensino fundamental e médio, 
conforme dispuser a lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, ha-
vendo escassez de vagas de cursos regulares da rede pública da localidade de resi-
dência do aluno. Em tal caso, o Poder Público se vê obrigado a investir prioritaria-
mente na expansão da rede escolar de tal localidade" (Comentários à Constituição 
Brasileira, 70  vol., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 140). 
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Na imunidade, não há nem o nascimento da obrigação fiscal, 
nem do consequente crédito, em face de sua substância fática es-
tar colocada fora do campo de atuação dos poderes tributantes, 
por imposição constitucional. Independe, portanto, das vontades 
legislativas das competências outorgadas pela lei maior. 

A não incidência, materialmente, se reveste da mesma estrutura. 
Não há nem nascimento da obrigação tributária, nem do crédito 
respectivo, em face de que as pessoas ou situações postas fora da 

imposição não geram, por seus atos ou ocorrências fálicas, nem 

obrigação, nos termos dos arts. 113 e 114 do CTN, nem crédito 

correspondente (arts. 139 e 142), que é o ingresso para o univer-
so administrativo, em nível de conhecimento e ação, do vincula-
do fato gerador. 

Desta forma, na isenção, nasce a obrigação tributária, não nas-
cendo o crédito tributário, vale dizer, a obrigação tributária exis-
te, mas o Poder Tributante concede o favor ao contribuinte de 
não convertê-la em crédito tributário. 

[...] 

A última forma desonerativa de expressão é a que diz respeito 
à aliquota zero. Nesta forma, nascem obrigação tributária e cré-
dito fiscal, mas tanto uma quanto o outro estão reduzidos a sua 
nenhuma expressão. 

A aliquota, que pode ir de zero ao número desejado pelo Poder 
Tributante, respeitados os princípios da estrita legalidade, da ti-
picidade fechada, da reserva absoluta e da capacidade contribu-
tiva, é apresentada em sua primeira conformação, que é o núme-
ro zero, vaie dizer, existe enquanto alíquota, mas os reflexos da 
imposição do ponto de vista quantitativo são nenhuns." 

Não há por que mudar a posição então assumida (1986). 

Em resumo, para receber recursos públicos de que trata 

o art. 213, as instituições confessionais, comunitárias e con-
fessionais são as destinatárias. Para gozo das imunidades, 
destinatária é qualquer instituição sem fins lucrativos com os 

objetivos sociais definidos na lei suprema. 

14. Direito Empresarial – Pareceres, 2". ed., Forense, 1986, p. 298 a 303. 
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4) Qual é a extensão do conceito de templos para gozo 
de imunidades? 

Reza o inciso VI, letra b, do art. 150 da Constituição 
Federal que: 

Art. 150. Sem prejuk ,o de outras garantias asseguradas ao contri-
buinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federa e aos 
Municípios: 

VI – instituir impostos sobre: 

b) templos de qualquer culto; [...I. 

A imunidade consagrada objetiva não permitir, ao Estado, 
que imponha restrições às relações do ser criado com Seu 
Criador. Não há, no direito brasileiro, desde a República — 
em que o Estado e a Igreja Católica deixaram de ter relações 
jurídicas especiais em face de ser o Catolicismo religião oficial 
— qualquer preconceito ou distinção entre os diversos cul-
tos. O dispositivo exterioriza a preocupação de que o Estado 
não impeça o exercício da maior aspiração do ser humano, 
que é compreender os mistérios da existência e responder às 
questões primeiras a respeito de suas dúvidas sobre a vida, o 
mundo e o Universo, sobre a origem e o destino de tudo, sobre 
a razão de ser da sua presença no mundo." 

A liberdade em relação ao culto, qualquer que ele seja, é 
assegurada, como assegurado é o culto contra qualquer pres-
são do Estado, principalmente quando os detentores do poder 

são agnósticos ou ateus.' 

15.VittOrio Cassone ensina: "A imunidade objeto da letra b procura resguardar da 
tributação os templos de qualquer culto, e deve ser conjugada com o artigo 52, VI, 
que garante a inviolabilidade e a liberdade de consciência e de crença, assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosose garantida, na forma da lei, a proteção aos lo-
cais de culto e às suas liturgias" (Sistema tributário nacional na ?,ova Constituição, 
Atlas, 1989, p. 45). 

16.Pontes de Miranda escreve: "Templos — Ficaram imunes a impostos os templos 
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A Constituição — que foi promulgada não mais invocando 
a proteção de Deus, como na Emenda Constitucional n. 01/69, 
em que a humildade do ser humano era mais visível, mas "im-
pondo" a presença de Deus, sem consultá-lo, numa clara e 
superior "independência" da criatura em face do Criador — 
claramente assegura a diversidade de culto, ao contrário de 
muitas Constituições socialistas ou islâmicas, em que a tole-
rância é preconceituosa e as pessoas são perseguidas, se pre-
tenderem não seguir a pragmática e materialista orientação 
dos detentores do poder, dos princípios estratificados nos tex-
tos do partido ou ainda da fé dos que creem em Maomé. 17  

Três observações, todavia, são necessárias. 

A primeira delas diz respeito ao conceito de templo. Por 
templo, há de se compreender apenas o prédio físico em que 

de qualquer culto; não, porém, as casas de residência dos padres, pastores, rabinos 
etc., salvo se dentro do próprio edifício do templo. Provado que as rendas dos tem-
plos são aplicadas fora do país, ou noutro fim que o de culto, cessa a imunidade. O 
templo é que é imune; portanto, os atos de aquisição, não os de alienação do terre-
no, ou casa, ou móveis. A imunidade tributária dos templos é conteúdo de uma só 
proposição do art. 19, III, b, da Constituição de 1967. Portanto, templo não paga im-
posto predial, nem territorial, nem de licença, nem outro qualquer. Não paga im-
posto de transmissão de propriedade em caso de troca de terreno, ou de edifício e 
terreno; mas o comprador do terreno, ou prédio do templo, que se acabou, paga 
imposto de transmissão, embora o terreno, ou prédio adquirido pelo templo, com 
aquele preço, não pague imposto de transmissão. Os atos do culto estão incluídos 
na expressão 'templo'. Está incluído, também, o avião só usado para a catequese, ou 
os serviços do culto (Aliomar Baleeiro, Limitações constitucionais ao Poder de tri-
butar, 113). O que é vendido, sem intuito mercantil, e não constitui renda desviável 
do templo, não é tributável. Aliter', se desviável, porque a renda só é imune por ser 
pertença do templo. Os alugueres e mais rendas dos conventos e outras instituições 
religiosas, fora dos templos, são tributáveis. Só são imunes os templos. A Constitui-
ção de 1967 foi explicita; não criemos, com interpretações criminosas, problemas 
graves, que, em vez de servirem à espiritualidade, a porão em xeque e risco. Não há 
imunidade às taxas." (Comentários à Constituição de 1967, Forense, 1987, p. 425). 

17. Misabel de Derzi preleciona: "A imunidade é forma qualificada de não incidên-
cia, que decorre da supressão da competência impositiva sobre certos pressupostos 
previstos na Constituição ('atipicidade' constitucionalmente qualificada). 
Por área de incidência, se entende o campo dentro do qual se situam os fatos gera-
dores de tributo, cuja ocorrência desencadeia a obrigação jurídica." (Direito tributá-
rio, direito penal e tipo, Ed. RT, 1988, p. 206). 

o culto se realiza, ou todas as atividades com que a paróquia, 
igreja ou divisão semelhante exteriorize o culto a Deus?" 

Entendo que não apenas o prédio em que o culto ocor-
re, mas também os locais onde todas as atividades correlatas 
têm lugar são imunes, desde que dirigidos às suas finalidades 

superiores. 

A segunda, diz respeito aos cultos demoníacos. Entendo 
que o benefício para os templos de qualquer culto não abrange 
os cultos que pregam a negação de Deus. Como a Constituição 

foi promulgada "sob a proteção de Deus", seria irracional que 
se desse imunidade aos templos de cultos demoníacos, posto 
que seriam a negação do preâmbulo do Texto Superior." 

Por fim, resta o aspecto relacionado a determinados cul-
tos que, embora dirigidos a Deus, põem em risco a própria so-
ciedade, como alguns processos iniciados pela Polícia Federal 
estão a demonstrar. A proliferação de seitas que exploram a 
população, a título de servir a Deus, exige reflexão de juristas 

e autoridades. 

Entendo eu que cada caso deva ser estudado objetiva-
mente. Não abrange, a imunidade, certas atividades que, em-
bora exercidas em nome de Deus, objetivam enriquecer seus 
dirigentes, principalmente quando as virtudes humanas mais 

18.A equipe de Limongi França reduz a expressão ao lugar em que os cultos se rea-
lizam: "É o lugar onde se realizam cerimônias ou cultos religiosos. Também deno-
mina o edifício destinado ao culto religioso. Com  esse vocábulo, se designa a sala 
em que se realizam as sessões da Maçonaria. É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre os templos de qualquer 
culto (Const. Federal — Emenda n. 1/69, art. 19, III, b)" (Enciclopédia Saraiva do 
Direito, Saraiva, 1982, v. 72, p. 205). 

19.Edmilson Moreira Arraes esclarece: "Vivemos, a partir da Constituição de 1891, 
no regime de separação entre a Igreja e o Estado. Este não mantém religião oficial. 
Isto não anula, todavia, o fenômeno ou a realidade social, que indica ser a Nação 
Brasileira fiel aos valores morais-espirituais-religiosos. Tem, pois, todo cabimento a 
imunidade em favor dos templos, garantidora da sua livre ação. Ademais, por supo-
sição necessária, os templos são instrumentos de integração e aperfeiçoamento da 
nacionalidade" (Repertório enciclopédico do direito brasileiro, Borsoi, v. 25, p. 265). 
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elementares não são o corolário de sua pregação. Tais seitas 
ou agrupamentos são mais semelhantes aos hyppies moder- 
nos, do que a uma serena, altruísta e aberta dedicação ao 
Senhor Deus Criador do Universo. 20  

Acrescento que todas as atividades sociais decorrentes 
do culto a Deus são também imunes, como demonstrei no 
primeiro caso examinado pelo STF (Igrejas Adventistas), em 
duas sustentações orais, em que a extensão do conceito de 
templo para obras sociais inerentes às atividades caritativas 
das entidades foi reconhecida (RMS 22192/DF e RMS 22.360/ 
DF). 21  

20. A equipe da Price Waterhouse assim comenta o dispositivo: "Reafirmando o 
princípio contido na Carta Magna de 1967, a Constituição de 1988 imuniza, de im-
postos, os templos de qualquer culto. 
O princípio da imunidade dos templos de qualquer culto representa uma extensão 
do princípio da liberdade de crença religiosa que a Constituição prestigia no art. 52, 
inciso VIII. 
O objetivo da regra contida na norma é evitar qualquer impedimento ou dificulda-
de ao exercício da crença religiosa pelo cidadão. Assim sendo, o legislador consti-
tuinte optou por eximi-los do ônus representado pela exigência de impostos (vide 
comentários ao §4 0, infra). 
Há de se entender por templos, as edificações em cujo recinto se realizam rituais de 
cunho religioso" (A Constituição do Brasil 1988, Price Waterhouse, 1989, p. 641). 

21. "RMS 22192/ DE — Distrito Federal. 
Recurso em Mandado De Segurança 
Relator(a): Min. Celso de Mello 
Julgamento: 28.11.1995 Órgão Julgador: Primeira Turma 
Publicação: DJ 19.12.1996 PP 51802 Ement. Vol. 01855-01 PP 00154. 
Acórdãos - Partes: Recte: Assoc. Paulista da Igreja Adventista do 7' Dia - Advs.: 
Ives Gandra da Silva Martins e Outros - Recda: União Federal - Adv.: Advogado-
geral da União. 
EMENTA: Mandado de Segurança. Contribuição previdenciária. Quota patronal. 
Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais. Imunidade (CE art. 195, 
§7 0). Recurso conhecido e provido. A Associação Paulista da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, por qualificar-se como entidade beneficente de assistência social — e 
por também atender, de modo integral, as exigências estabelecidas em lei — tem 
direito irrecusável ao beneficio extraordinário da imunidade subjetiva relativa às 
contribuições pertinentes à seguridade social. A cláusula inscrita no art. 195, §7 0, da 
Carta Política — não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição 
para a seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência so-
cial, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preen-
chidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo 
Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, §7 0, da Constituição 
da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples 

UJUCASP 

Referências bibliográficas 

BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. 
Comentários à Constituição do Brasil. 8° vol. São Paulo: 

Saraiva, 2000. 

BUSHATSKY, Jacques. (Coord.). Código Tributário Nacional 

e Sistema constitucional tributário. São Paulo: Thomson/IOB, 

2006. 

CASSONE, Vittório. Sistema tributário nacional da nova 

Constituição. São Paulo: Atlas, 1989. 

DERZI, Misabel de. Direito tributário, direito penal e tipo. São 

Paulo: Ed. RT, 1988. 

EQUIPE PRICE WATERHOUSE. Constituição do Brasil de 

1988. São Paulo: Price Waterhouse, 1989. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à 

Constituição brasileira de 1988. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 

1999. 

isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. 
Precedente: RTJ 137/965. Tratando-se de imunidade — que decorre, em função de 
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se evidente a abso-
luta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de 
índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, §7°, da 
Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia da 
prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente, de assis-
tência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no 
mais elevado plano normativo. 
Decisão: Rejeitada a preliminar, a Turma deu provimento ao recurso em mandado 
de segurança, nos termos do voto do Relator. Unânime. Falou pela recorrente o Dr. 
Ives Gandra da Silva Martins, ia . Turma, 28.11.1995" (Site do STF); 
"Mandado de Segurança. Recurso Ordinário. Interposição contra decisão denega-
tória do Superior Tribunal de Justiça. Contribuição previdenciária. Imunidade. En-
tidade filantrópica. Lei n. 3.577/54. Dec.-lei n. 1.572/77. Dada a condição de entidade 
beneficente de assistência social, reconhecida de utilidade pública federal em data 
anterior à edição do Decreto-Lei n. 1.572/77, a recorrente teve preservada a sua si-
tuação isencional relativamente à quota patronal da contribuição previdenciária. 
Aplicação da tese acolhida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no 
RMS 22.192-9, Relator Ministro Celso de Mello. Recurso provido. Segurança conce-
dida. (RMS 22.360/DF, Rel. Min. limar Gaivão). 

24 	 25 



IMUNIDADE DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

FRANÇA, R. Limongi. Enciclopédia Saraiva do direito. São 

Paulo: Saraiva, 1977 - vol. 72. 

KORFF, Eurico (Obra coletiva). Caderno de Direito Econômico. 

N. 2. São Paulo: Coed. CEU-COAD. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Teoria da imposição tributá-

ria. 2  ed. São Paulo: LTr, 1998. 

O sistema tributário na Constituição. 6 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

Direito empresarial - Pareceres. 2' ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1986. 

(Coord). Processo administrativo tributário. Pesquisas 

tributárias. Nova Série 5. 2  ed. São Paulo: Ed. RT/CEU, 2002. 

PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1967. 

Rio de Janeiro: Forense, 1987 - Tomo II. 

SANTOS, J. M. de Carvalho (Coord.). Repertório Enciclopédico 
do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Borsoi, 1947. v. 25. 

O VALOR "LIBERDADE RELIGIOSA" E SUA 

CONFORMAÇÃO NA IMUNIDADE DO ART. 150 5  

VI, b, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

Paulo de Barros Carvalho 

Professor Titular e Emérito da PUC-SP e da USE Membro 
Titular da Academia Brasileira de Filosofia. Advogado. 

Sumário: 1. O direito na sua dimensão axiológica: algumas consi-
derações para bem compreender o tema das imunidades tributá-
rias - 2. O valor "liberdade religiosa" na Carta Constitucional - 
3. O caráter metanormativo das imunidades tributárias: regras 
que dispõem sobre a construção de outras regras - 4. O valor 
tomado como razão fundamental dos preceitos imunizantes - 5. 
Conclusões sobre as diretrizes interpretativas da imunidade dos 
templos de qualquer culto - Referências bibliográficas. 

1. O direito na sua dimensão axiológica: algumas con-
siderações para bem compreender o tema das imu-
nidades tributárias 

Na teoria dos objetos, de Husserl, o direito está na região 
ôntica dos entes culturais, como algo produzido pelo homem, 
que, modificando a natureza circunstante, visa à realização 
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