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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA
INTRODUÇÃO

A religião está presente entre a sociedade há muito tempo, mesmo antes da formação da civilização. Isso se dá pelo fato do ser 

humano necessitar de apoio e conforto nas suas ambições, onde a igreja possui como papel central o apoio ao próximo, com 

princípios fundamentais para a dignidade humana juntamente com a vontade de Deus. Com isso, o Brasil por ser considerado um 

estado laico, ou seja, neutro em relação a posição religiosa, demonstra que cada vez mais surgem novas religiões e/ou igrejas, 

sendo que as mesmas de acordo com Constituição Federal, possui imunidade tributária que garante a liberdade de exercício aos 

direitos fundamentais, limitando o Estado Fiscal e garantindo valores considerados como direitos inerentes ao ser humano.

CONCLUSÃO

A imunidade tributária sobre templos religiosos está 

prevista na Constituição Federal do Brasil de 1988, 

no capítulo das Limitações do Poder Tributário, no 

artigo 150.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – instituir impostos sobre:

b) templos de qualquer culto.

De acordo com o doutrinador Ricardo Alexandre 

(2010): “As imunidades são limitações 

constitucionais ao poder de tributar consistentes na 

delimitação da competência tributária 

constitucionalmente conferida aos entes políticos”

Templo religioso é o todo espaço físico onde as 

cerimonias religiosas são realizadas, porém a 

imunidade dos tributos não se dá apenas ao espaço 

físico de realização de cultos, mas também os 

veículos, imóveis alugados a terceiros, renda 

auferida, etc, protegendo assim todo patrimônio de 

tal religião. 

Pelo fato de haver esta isenção de impostos a 

vários bens de tal religião, podemos constatar a 

atual proliferação de instituições religiosas no país. 

Como relata o eminente professor Kiyoshi Harada 

(2001): “o cenário atual brasileiro, de proliferação de 

templos, haja vista a facilidade de instituição de uma 

seita, em razão de falta de regulamentação e
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fiscalização na sua criação, propicia a ocorrência de 

inúmeros abusos noticiados na mídia e trazidos à seara 

judicial.”

Pelo fenômeno de disseminação de templos religiosos 

no Brasil, constata-se a criação de “templos de 

fachada” ou “igrejas fantasmas”, que muitas vezes são 

utilizadas para evasão fiscal, bem como lavagem de 

dinheiro e ocultação de patrimônio.

De fato, podemos verificar que alguns líderes 

religiosos conseguiram enriquecer a base de seus 

templos, exigindo de certa forma algum dinheiro de 

seus fiéis ou até mesmo locais em que organizações 

criminosas se mantém, isso tudo sem haver qualquer 

tributação sob os bens adquiridos . Sendo assim 

deve-se levar em consideração o fato de se 

reestruturar tal normativa, para que seus princípios 

não sejam perdidos.
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