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IMUNIDADES RELIGIOSAS E REGULAÇÃO DA FRUIÇÃO DA 

BENESSE CONSTITUCIONAL
INTRODUÇÃO

A escolha do presente tema é devido a proliferação de templos, tendo em vista a enorme facilidade com que se institui uma

seita, e os inúmeros abusos ocorridos pela insuficiente regulamentação para conceder a referida imunidade, o que nos

instiga a analisar e refletir sobre as imunidades sobre os templos e suas consequências.

CONCLUSÃO

A Constituição Federal de 1988 ao tratar da imunidade dos

templos religiosos, em seu artigo 150, inciso VI, na alínea

“b”, positivou o seguinte texto: “Sem prejuízo de outras

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI –

instituir impostos sobre: b) templos de qualquer culto”.

Tratando a imunidade religiosa como uma exoneração de

ordem constitucional, e não como um benefício isencional.

Nesse caso, vale ressaltar que a imunidade para os

templos de qualquer culto trata da desoneração de

impostos que possam recair sobre a propriedade daqueles

bens imóveis. Sendo assim, os templos não estarão

exonerados dos demais tributos, sendo que estes irão

incidir normalmente, tendo em vista que o texto

constitucional menciona somente “impostos”, não

aplicando a imunidade em relação às taxas, a contribuição

de melhoria, as contribuições sociais ou parafiscais e aos

empréstimos compulsórios. A imunidade religiosa é

considerada uma norma sublime que permite garantir a

intributabilidade das religiões, de maneira autoaplicável, o

que gera questionamentos. Além de que, é possível

percebe que tal imunidade perde sua essência quando se

depara com determinadas casos de conhecimento geral.
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Portanto, as questões que estão relacionadas à imunidade

religiosa serão considera complexa, uma vez que envolve

inúmeros interesses e pontos de vistas. No entanto, por

outro lado, os pontos abordados no presente assunto, nos

faz racionar em relação do real objetivo da imunidade dos

templos religiosos.

“i) à riqueza dos templos diante da falta de recursos dos

fiéis; ii) a existência de milhares de brasileiras que não

professam qualquer religião e que, de forma indireta,

custeiam as atividades dos cultos, em face da

desoneração da imposto a estes afeta e do princípio da

generalidade da tributação que a todos atrela; iii) à

conduta discriminatória de muitos cultos religiosos,

colocando em questionamento a isonomia preconizada no

texto constitucional e a política de sal de pública;

preconizada no texto constitucional e a política de sal de

pública; iv) à falta de controle sobre a arrecadação de

recursos, facilitando a evasão de divisas e outro ilícitos”.

(pag. 362). Além disso, Eduardo Sabbag indica que a

supressão da norma imunitória não deva ser a melhor

solução. Todavia, uma regulação da fruição da benesse

constitucional, conforme ocorre com as imunidades não

autoaplicáveis, prevista na alínea “c” do mesmo inciso VI

do art. 150 da Constituição Federal, bem como o art. 14

do Código Tributário Naciona. Com isso, iria impor

requisitos a serem cumpridos para a concessão da

benesse constitucional, podendo essa ser considerada

uma exigência plausível, inibindo eventuais abusos

cometidos por certos condutores inescrupulosos de

templos.

Ainda, em relação à perda da essência da imunidade

anteriormente citada, o doutrinador Eduardo Sabbag,

menciona que tal fato ocorrerá quando as questões

estiverem ligadas às situações seguintes.
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