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INTRODUÇÃO

O artigo 150, VI, b e § 4º da Constituição Federal, afirma ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre

templos de qualquer culto, ou seja, gozam de Imunidade Tributária.

Segundo Ricardo Lobo Torres (2009, p. 84-84), “imunidade tributária tem natureza de limitação do poder fiscal, incompetência absoluta do poder de tributar,

tem como fundamento a liberdade, como fonte a Constituição, sua eficácia é declaratória, é irrevogável e atinge a obrigação principal e acessória”.

A relevância do estudo das imunidades no Direito Tributário é indiscutível. Ao impedir a incidência de um tributo, sequer se pode dizer que houve a formação

de uma relação jurídica tributária, pois a imunidade bloqueia a tentativa de imposição da tributação.

CONCLUSÃO

Os templos de qualquer culto é uma expressão

ampla que abrange não só as igrejas, mas o local

onde se pratica comunitariamente a fé.

Roque Carrazza (2000, p. 506) sustenta que

inclusive os centros espíritas, religiões com parcos

adeptos, os templos positivistas e as lojas

maçônicas seriam beneficiados pela imunidade

constante do artigo 150, VI, “b.

A Constituição não prevê imunidade de templos

alugados, mas o senado aprovou a PEC 133/2015

que isenta de IPTU esses imóveis, pois o que

importa para a concessão do beneficio não é a

propriedade do imóvel, mas a pratica religiosa

nesses locais.

Limitação da Imunidade Tributária 

Hugo de Brito Machado (2009, p. 284) entende

atualmente que a imunidade, a fim de atingir seu

escopo, não deve se limitar aos impostos, atingindo

todas as modalidades tributárias.

A jurisprudência esmagadoramente majoritária, de

forma correta, repele tal entendimento de que a

imunidade alcançaria outros tipos de tributos.

(mandado de Segurança 200502012192).

Não merece tratamento diverso a questão relativa à

incidência de contribuições. O Tribunal Regional

Federal da 4ª Região, na Apelação

200104010462914, reafirmou a abrangência da

imunidade constante na Constituição Federal

somente no que se trata de impostos.

DESENVOLVIMENTO 

Alcance da imunidade do artigo 150, inciso VI, 
alínea “b” da Constituição Federal
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Diante do exposto, pode se afirmar que as Imunidades

Tributárias relativas aos templos de qualquer culto,

não se delimita as igrejas, mas ao local de pratica

religiosa da fé.

Essa imunidade é restringida aos impostos, não sendo

insetos do pagamento dos demais tributos instituídos

em lei.

Sendo assim, a imunidade tributária dos templos surge

como reforço econômico ao principio constitucional

que estabelece a liberdade do culto religioso previsto

no artigo 5º da Constituição Federal.
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