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RESUMO

O presente artigo dedica-se ao estudo da imunidade tributária concedida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aos templos de
qualquer culto, também denominada imunidade tributária religiosa, e a sua relação com a prática de evasão fiscal por parte de algumas entidades
religiosas presentes na sociedade brasileira. A análise contemporânea dos efeitos da evasão fiscal oriunda da imunidade tributária religiosa se justifica
pela repercussão que o tema tem adquirido nos recentes debates políticos no âmbito do Poder Legislativo, pelas controvérsias jurisprudenciais e pelo
expressivo impacto sobre a economia nacional e a arrecadação fiscal. Nesse diapasão, o cerne deste trabalho reside na reflexão sobre a extensão da
exoneração tributária como forma de garantia do direito à liberdade de consciência e de crença e, em especial, na ponderação dessa imunidade com os
princípios da isonomia e da solidariedade fiscal. Dessarte, teve-se como escopo revelar os limites razoáveis de aplicabilidade da imunidade religiosa,
que visem à harmonização de tais preceitos principiológicos. Não obstante, demonstrou-se que o inócuo controle pelo poder público e o desmedido
elastecimento atribuído pelo órgãos judiciais na consubstanciação da imunidade tributária religiosa são os fatores que propiciaram o emprego dessa
exoneração  tributária  como artifício  para  condutas  criminosas.  Por  fim,  retrata-se  que  a  imunidade  tributária  religiosa  é  hoje  alvo  de  severos
questionamentos por parte da sociedade civil e do parlamento brasileiros, os quais aduzem pela reestruturação do instituto e até mesmo sua supressão.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Tributário. Imunidade Religiosa. Evasão Fiscal.

RELIGIOUS TAX IMMUNITY AND TAX EVASION

ABSTRACT

This article is a study of the tax immunity granted by the 1988 Brazilian Federal Republic Constitution to all religious temples,  also known as
religious tax immunity and its relationship with the practice of tax evasion by some religious entities existing in the Brazilian society. A contemporary
analysis of the effects of tax evasion is justified by the impact the issue has acquired in the recent political discussions by the Legislative Power, by
jurisprudential controversies and the significant effect on the national economy and tax collections. In this sense, the heart of this article rests in the
reflection over the extension of this tributary exoneration as a form to guarantee the right to free expression and belief and, especially, the debate of
this immunity and the principles of equality and tax solidarity.  Thus, the article has as its scope, to show the reasonable limits of applicability of
religious immunity to obtain a harmonization of such principle precepts.  Nonetheless, it has been shown that the harmless control by the public
authorities and the enormous lenity assigned by the judicial organs in substantiation of religious tributary immunity are the factors that enabled the
use of  this tributary exoneration  as an artifice for  criminal  conducts.  Lastly,  portrays  the religious  tributary immunity today as target  of  harsh
questioning by civil society and the Brazilian parliamentarians, who request the restructuring of the immunity and even its suppression.
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1. INTRODUÇÃO

O tratamento tributário favorecido atribuído às entidades religiosas no Brasil, por meio da imunidade tributária
aos templos de qualquer culto, prevista na alínea “b” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal  de 1988
(CF/88),  constitui  um polêmico tópico para estudo,  visto não haver consenso doutrinário,  jurisprudencial,  e  muito
menos da opinião pública nacional. 

Para justificar a relevância do tema, destaca-se a inegável constatação da alarmante proliferação de instituições
religiosas  no país,  que,  segundo o Instituto Brasileiro  de Planejamento  e Tributação,  atingiu a marca  de 55,1 mil
organizações religiosas em atividade no ano de 2014. Um crescimento de 1,4% em comparação ao ano de 2013. 

Como relata o eminente professor Kiyoshi Harada (2001, p. 293), “o cenário atual brasileiro, de proliferação de
templos, haja vista a facilidade de instituição de uma seita, em razão de falta de regulamentação e fiscalização na sua
criação, propicia a ocorrência de inúmeros abusos noticiados na mídia e trazidos à seara judicial.”

Nesse  contexto,  constata-se  no  Brasil  o  fenômeno  da  disseminação  de  “templos  de  fachada”  ou  “igrejas
fantasmas”  utilizados  para  prática  de  evasão  fiscal  e  outros  ilícitos  como a  lavagem  de  dinheiro  e  ocultação  de
patrimônio. 

O Desembargador Federal Fausto Martin De Sanctis, especialista no combate a crimes financeiros e à lavagem
de dinheiro, alerta “[...]  que a imunidade tributária prevista aos templos religiosos é eficaz para abrigar recursos de
procedência criminosa, sonegar impostos e dissimular o enriquecimento ilícito.” (VALOR ECONÔMICO, 2014)

A razão desse mal, em grande parte, deve-se ao fato de várias organizações religiosas que atuam no Brasil
possuírem sede em outras nações e que não existem, na legislação pátria e nos tratados internacionais ratificados pelo
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Brasil,  formas efetivas de fiscalização sobre as rendas de seus patrimônios. Segundo De Sanctis, “[...]é impossível
auditar as doações dos fiéis. E isso é ideal para quem precisa camuflar o aumento de sua renda, escapar da tributação e
lavar dinheiro do crime organizado.”(VALOR ECONÔMICO, 2014). 

Em síntese,  a  falta  de  fiscalização  e  regulamentação  somada  à  permissibilidade  jurisprudencial  desmedida
transformaram a imunidade tributária religiosa em uma ampla via facilitadora da evasão fiscal, da lavagem ilícita de
dinheiro e da concorrência desleal.

Assim, em relação à extensão da imunidade tributária,  propiciada em grande parte  pelo Poder Judiciário,  o
professor Eduardo Sabbag (2013, p.346) afirma que “é lamentável que tal expansão traga a reboque, em certos casos, o
cenário fraudulento em que inserem, sob a capa da fé, alguma ‘pseudoigrejas’. Difusoras de uma religiosidade hipócrita,
chegam a mascarar atividades ilícitas sob a função de ‘representantes do bem’.”

Diante de tal constatação, é necessária uma reflexão crítica sobre a extensão e aplicação da imunidade religiosa
que  não  se  restrinja  só  à  leviana  ideia  de  promoção  da  liberdade  de  crença,  mas  que  englobe  a  análise  de  sua
consequência na arrecadação de recursos pelo Estado e no financiamento do crime organizado.

Por  esse  motivo,  acredita-se  que  a  discussão  sobre  o tema da  imunidade tributária  religiosa  possui  grande
relevância  para  a  sociedade  brasileira  e  deve  resultar  na  elaboração    de  uma legislação  infraconstitucional  mais
conducente, assim como no aprimoramento da doutrina e da jurisprudência sobre o tema.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O  desenvolvimento  da  fundamentação  teórica  estruturou-se  com  a  exposição  dos conceitos  teóricos
relacionados com o tema em estudo, em especial, os tópicos referentes a competência e imunidades tributárias e evasão
fiscal. Somado  a  esta  conceituação,  aduziu-se  os  ensinamentos  doutrinários  considerados  mais  revelantes  e  os
posicionamentos jurisprudenciais preponderantes. 

2.1 COMPETÊNCIA E IMUNIDADE TRIBUTÁRIAS

Ricardo  Resende  (2009,  p.102)  esclarece  que  “a  Constituição  Federal  não  cria  tributos,  apenas  outorga
competência  para  que os  entes  políticos  o façam por  meio de leis  próprias.  Assim,  é  correto  definir  competência
tributária como o poder constitucionalmente atribuído de editar leis que instituam tributos.” 

Nesse mesmo sentido, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino conceituam que:

A competência tributária é, em seu aspecto essencial, uma competência legislativa. Trata-se do poder atribuído
pela Constituição Federal aos entes federados para que eles editem leis que, abstratamente, instituam tributos. A
própria Constituição Federal especifica os tributos que cada uma das pessoas políticas tem competência para criar.
(PAULO, ALEXANDRINO, 2013, p. 955)

Por sua vez, Sabbag (2013, p. 288) apresenta a competência tributária “como a 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”. 

Já em relação às imunidades tributárias, o conceito é diametralmente oposto. Nas palavras de Ricardo Alexandre
(2009,  p.  160)  as  imunidades  são  limitações  constitucionais  ao  poder  de  tributar  consistentes  na  delimitação  da
competência tributária constitucionalmente conferida aos entes políticos.

Nesse mesmo sentido, Sabbag (2013, p.  291),  afirma que “a norma imunitória determina até onde o poder
tributário pode agir, estipulando os contornos da competência tributária das entidades políticas e, também, revelam um
direito subjetivo de todos aqueles que se mostram como destinatários de seus efeitos, de forma direta ou indireta”.

Aproveitando a  questão  do  direito  subjetivo advindo da  imunidade tributária,  é  importante  o entendimento
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no qual as imunidades tributárias são limitações constitucionais ao
poder de tributar, ganhando estatura de cláusulas pétreas, ou seja, não são passíveis de qualquer alteração por emenda
constitucional tendente a abolir ou restringir seus efeitos, conforme artigo 60, § 4º, IV da CF/88. Tal entendimento se
justifica pelo fato das normas imunitórias serem asseguradoras de direitos e garantias individuais.

Consoante ao posicionamento do STF, percebe-se que as imunidades possuem como objetivo promover valores
constitucionais consagrados, conforme relaciona Sabbag (2013, p.297), “tais como a liberdade religiosa, a liberdade
política, a liberdade sindical, a liberdade de expressão, os direitos sociais e econômicos, o acesso à cultura, o incentivo à
assistência social, etc”.

Consolidando  e  complementando  os  conceitos  trazidos  pelos  ilustres  autores,  entende-se  como  imunidade
tributária uma forma de exoneração fiscal, de natureza constitucional, na qual os entes políticos ficam proibidos de
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instituir alguns tributos sobre certas  pessoas (imunidades subjetivas),  ou determinados bens,  serviços ou operações
(imunidades objetivas).

Quanto à abrangência, destaca-se que as normas imunizantes ora dizem respeito apenas a impostos, ora a outras
espécies tributárias. Contudo, as imunidades do artigo 150,  inciso  VI da CF, conforme consta em seu próprio texto,
limitam-se a negar competência para a instituição de impostos. 

Por último, vale destacar as diferenças entre imunidade e isenção apontadas pelo STF:

A criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional enquanto a de isenção é versada na lei
ordinária; não há, pois, invasão da área reservada à emenda constitucional quando a lei ordinária cria isenção. O
Poder Público tem legitimidade para isentar contribuições por ele instituídas,  nos limites das suas atribuições.
(ADI 2.006-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 1/7/1999).

Esta distinção merece  realce  em razão  do fato de que,  enquanto a norma de isenção  deve  ser  interpretada
literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (CTN), em se tratando de imunidade, a corte
superior tem admitido a interpretação ampla de modo a transparecer os princípios e postulados nela escudados.

2.2 A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE OS TEMPLOS DE QUALQUER CULTO
 
Dentre  as  diversas  imunidades  previstas  no  texto  constitucional,  o  presente  estudo foca-se  na  denominada

imunidade tributária religiosa ou imunidade tributária aos templos de qualquer culto, a qual está prevista na alínea “b”
do inciso VI do artigo 150 da Carta Magma:

CF/88. 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;
[...]

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os
serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

“A imunidade religiosa tem seus fundamentos teleológicos previstos na liberdade religiosa (art. 5o, VI ao VIII,
da CF/88) e na postura de neutralidade ou não identificação do Estado com qualquer religião (art.  19, I,  CF/88)”
(SABBAG, 2013, p. 322).

No tocante à liberdade religiosa, o professor Pedro Lenza (2013, p. 1054) afirma que a Constituição Federal
assegura  “a inviolabilidade da liberdade  de consciência  e de crença,  sendo assegurado o livre-exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias”.

Sobre a finalidade da exoneração fiscal, Oswaldo Saraiva Filho aponta que a imunidade religiosa apresenta-se
como:

[...] corolário, no âmbito tributário, do preceptivo constitucional do art. 5°, VI, o qual reza sobre a inviolabilidade
da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias, bem como do próprio inciso VIII do mesmo artigo,
que veda a privação de direitos  por motivo de crença religiosa. (SARAIVA FILHO, 2008, p. 185).

Dessa forma, tendo em vista que a imunidade religiosa advém da garantia de liberdade religiosa e o fato de o
Estado Brasileiro ser laico, a referida norma abrange entidades de qualquer religião,  ressalvadas,  é claro,  as seitas
ilegais.

Segundo o Desembargador Federal Leandro Paulsen:

A expressão templos de qualquer culto deve ser interpretada de forma mais ampla, abrangendo todas as formas de
expressão da religiosidade, ainda que não corresponda às religiões predominantes no seio da sociedade brasileira.
A questão dos limites  do culto religioso,  do ponto de vista do respeito à dignidade da pessoa humana, não é
questão para o direito tributário, mas para outras searas. (PAULSEN, 2008, p. 250).

Dessa forma, a doutrina considera que a imunidade religiosa justifica-se como forma de não interferência estatal
na liberdade religiosa (atuação negativa) e não como forma de fomento da propagação de cultos religiosos. 

Importante observar a exata redação do dispositivo relativo à extensão atribuída à imunidade tributária religiosa,
a qual se restringe aos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços, desde que vinculados às finalidades
essenciais da entidade, nos termos do caput e § 4º, do artigo 150 do diploma constitucional. 
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Contudo, o que se vê no cenário atual brasileiro é a utilização da imunidade tributária não como instrumento para
assegurar  a  perenidade  e  autonomia  das  instituições  religiosas,  mas  como  privilégio  fiscal  empregado  para  a
prosperidade econômica dessas organizações nas mais diversas áreas, sepultando em muitos casos qualquer chance de
competição por parte das demais empresas idôneas, em total desrespeito à isonomia e à livre concorrência.

Além do confronto horizontal, na concorrência desleal com os demais cidadãos, a imunidade tributária religiosa,
com os  contornos  dado pelo  judiciário,  ofende  verticalmente  os  princípios  da  isonomia  e  da  solidariedade  fiscal,
agravando a desigualdade social e privando o Estado de importantes recursos. 

Tamanha distorção é bem expressada pelas palavras de Pedro Lemos: 

Além de ofender o princípio da generalidade, tal imunidade afronta, também, o princípio da solidariedade fiscal,
contribuindo, consequentemente, para o agravamento do desequilíbrio social. A dissonância entre a riqueza das
religiões e a pobreza dos seus fiéis pede que aquelas sejam chamadas a contribuir para a manutenção da estrutura
estatal, ajudando, substancialmente, a equacionar a distribuição de renda entre os nacionais. (LEMOS, 2003).

Por sua vez, Oswaldo Saraiva Filho (2008, p.196) sobressalta que “[...] o escopo do texto constitucional ao
prever a imunidade subjetiva dos templos de qualquer culto, que é o de garantir a liberdade de crença religiosa e de sua
exteriorização,  e  não  de proporcionar  o enriquecimento,  algumas  vezes  ilegítimo,  de religiões  e  seus líderes,  pela
exploração da ingenuidade, do desespero e até mesmo da pobreza de muitos”. 

Não obstante a ofensa a tantos pilares do nosso ordenamento jurídico, a imunidade tributária religiosa tornou-
se terreno fértil para a prática da evasão fiscal e lavagem de dinheiro, sendo este ponto, inclusive, merecedor de tópico
próprio neste estudo.

Destarte,  para  concluir  as  ponderações  sobre  os  efeitos  nefastos  da  imunidade  tributária,  com  esteio
preeminente  na obra do professor Eduardo Sabbag (2013),  elencam-se os seguintes  apontamentos para  reflexão:  a
riqueza dos templos diante da falta de recursos dos fiéis; a existência de milhares de brasileiros que não professam
qualquer religião e que, de forma indireta, custeiam as atividades dos cultos, em face da desoneração de impostos a
estes afeta e dos princípios da generalidade da tributação que a todos atrela; a conduta discriminatória de mitos cultos
religiosos,  colocando  em  xeque  a  isonomia  preconizada  no  texto  constitucional,  como  a  condenação  do
homossexualismo, e a política de saúde pública, como o boicote ao uso de preservativos e à doação de órgãos; a falta de
controle sobre a arrecadação de recursos, facilitando a evasão de divisão e outros ilícitos.

2.3 EXEGESE SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA NA JURISPRUDÊNCIA

Como prólogo deste tópico, enfatiza-se que, ao se adentrar no estudo da jurisprudência, é patente a reiteração de
demandas  pela  interpretação  dos  dispositivos  relativos  à  imunidade  tributária  religiosa,  tanto  em  seus  aspectos
subjetivos quanto objetivos. 

Dessarte, as cortes brasileiras, em especial o STF, enfrentaram por muito tempo o debate a cerca do alcance do
termo “templo”, para fins de aplicação da imunidade tributária. 

Contudo, em dissonância com a interpretação  literal  das palavras  do legislador  constituinte,  pacificou-se no
judiciário e na doutrina que tal imunidade se classifica como subjetiva, ou seja, voltada à entidade religiosa, pessoa
jurídica, e não ao templo religioso, local físico, de modo seu alcance não se restringiria aos imóveis vinculados aos
cultos, mas abrangeria todos os bens que eventualmente possam ser utilizados na consecução de suas finalidades. 

Contextualizando esse entendimento, bem cabe a apreciação do seguinte julgado da ilustre corte:

Recurso extraordinário. Constitucional. Imunidade tributária. IPTU. Art. 150, VI, b, CF/1988. Cemitério. Extensão
de entidade de cunho religioso. Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão
abrangidos pela garantia contemplada no art. 150 da CB. Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles.
A imunidade aos tributos de que gozam os templos de qualquer culto é projetada a partir da interpretação da
totalidade que o texto da Constituição é, sobretudo do disposto nos arts. 5º, VI, 19, I, e 150, VI, b. As áreas da
incidência e da imunidade tributária são antípodas. (RE 578.562, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2008,
Plenário, DJE de 12-9-2008.)

Como se pode observar, predomina no STF a interpretação extensiva do dispositivo constitucional, de modo a
considerar que o local de culto inclui não só o templo em si, como também outros espaços correlatos à finalidade do
culto, como é o caso dos cemitérios anexos. 

Não obstante a questão subjetiva já ter sido deveras estendida pela doutrina e pela jurisprudência, a celeuma se
estendeu também na interpretação das expressões “patrimônio, rendas e serviços” e “finalidades essenciais” contida no
§4º do artigo 150, Vi da CF.

Assim, quanto à necessidade de vinculação às finalidades essenciais da entidade, o STF considera que atividades
econômicas,  como locação  de  imóveis,  desde  que tenham suas  rendas  empregadas  nas  atividades-fim da entidade
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religiosa,  também são imunes em virtude do benefício tributário constitucional. Exemplifica este posicionamento o
julgado abaixo:

Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e
serviços  relacionados  com  as  finalidades  essenciais  das  entidades.  Art.  150,  VI,  b  e  §  4º,  da  Constituição.
Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. A imunidade prevista no
art. 150, VI, b, CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda
e os serviços ‘relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas’. O § 4º do dispositivo
constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas b e c do inciso VI do art. 150 da CF. Equiparação entre as
hipóteses das alíneas referidas.  (RE 325.822, Rel.  p/  o ac. Min. Gilmar  Mendes, julgamento em 18-12-2002,
Plenário, DJ de 14-5-2004.) 

A  despeito  da  interpretação  extensiva  restar  uníssona  no  STF,  quanto  a  correta  hermenêutica  da  norma
imunizante, Paulsen apresenta posição mais coerente:

É  comum  colocarem-se  divergências  sobre  o  critério  para  interpretação  das  imunidades,  se  ampliativo  ou
restritivo. Em verdade, porém, não é dado do aplicador nem estender nem restringir a norma imunizante, e sim
perscrutar  seu  efetivo  alcance  tendo  em  conta  todo  o  ordenamento  e  as  circunstâncias  do  caso  concreto.
(PAULSEN, 2008, p. 245).

Contudo, é lastimável que tão ilustre posicionamento não consiga preponderar na seara da corte superior, que, de
forma desatinada,  tem atribuído às expressões “patrimônio, rendas e serviços”  e “finalidades essenciais”  fronteiras
infindáveis.

Esta  interpretação  dada  pelo  Poder  Judiciário  tem colocado  em confronto  importantes  princípios  e  direitos
fundamentais do nosso ordenamento jurídico, como a liberdade religiosa, prevista no artigo 5º, inciso VI a VIII,  da
CF/88, a livre-iniciativa, no seu desdobramento de livre-concorrência, previstos nos artigos 1º, inciso IV e 170, caput,
da CF/88 e a própria isonomia, assentada no artigo 5º, caput, da CF/88.

Dentre as poucas vozes sensatas do Poder Judiciário, o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Carlos Henrique Abrão, advoga que o conceito hermético constitucional sobre a ampla e irrestrita imunidade tributária
dos templos religiosos e atividades congêneres precisa urgente e rapidamente ser revisto. (ABRÃO, 2014).

2.4 A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA E SUA FISCALIZAÇÃO

A despeito dos incontáveis  escândalos  noticiados pela mídia,  e  da proporção atingida  pelo tema no cenário
econômico, político e social, a fiscalização sobre a atuação das instituições religiosas no Brasil e, em especial da sua
lisura tributária, ainda é deveras insipiente.

Contudo, deixando à parte o debate sobre a necessidade de melhor aparelhamento dos órgãos fiscalizadores,
busca-se, neste trabalho, aduzir que a inocuidade do controle estatal sobre a correto emprego da imunidade tributária
religiosa se deve à falta de regulamentação legal adequada.

Como cotejo, convém ponderar a situação correlata das instituições de educação e assistência social sem fins
lucrativos, que também gozam de tratamento tributário diferenciado, com fundamento de que auxiliam o Estado na
prestação de serviços à sociedade. Todavia, o mesmo não justifica a exoneração de cunho religioso, visto que poucas
instituições religiosas efetivamente prestam algum benefício à coletividade, desonerando de alguma forma o Estado.

Superando as  fundamentações  teleológicas  distintas  entre as  duas imunidades  e  limitando-se aos  aspectos
normativos, verificamos que, ao contrário da exoneração tributária religiosa, a Constituição Federal, em seu artigo 150,
inciso IV, alínea “c”, submete a concessão da imunidade tributária para entidades sociais e educacionais à observância
de requisitos legais:

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; 
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 lucrativos, atendidos os requisitos
da lei;

[...]
§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda

e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 
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O comando constitucional foi aperfeiçoado pelo CTN, que em seus artigos 9º e 14, que assim dispõem: 

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
IV - cobrar imposto sobre: 
[...]
b) templos de qualquer culto; 
c)  o  patrimônio,  a  renda  ou  serviços  dos  partidos  políticos,  inclusive  suas  fundações,  das  entidades

sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; 

[...]
Art.  14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes

requisitos pelas entidades nele referidas: 
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; 
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de

assegurar sua exatidão. 
§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente

pode suspender a aplicação do benefício. 
§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente

relacionados  com os  objetivos  institucionais  das  entidades  de  que  trata  este  artigo,  previstos  nos  respectivos
estatutos ou atos constitutivos.

Corroborando com as imposições previstas no CTN, a Lei de nº 9.532 de 1997, recentemente alterada pela Lei nº
12.973, de 13 maio de 2014, criou novos requisitos no tocante à concessão de imunidade tributária para as entidades
educacionais e de assistência social, previstos no seguinte dispositivo: 

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se imune a
instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os
coloque  à  disposição  da  população  em  geral,  em  caráter  complementar  às  atividades  do  Estado,  sem  fins
lucrativos. 

§ 1º Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações
financeiras de renda fixa ou de renda variável. 

§ 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos
seguintes requisitos: 

a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que

assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que

comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros
atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

e)  apresentar,  anualmente,  Declaração de Rendimentos,  em conformidade com o disposto em ato da
Secretaria da Receita Federal;

f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a
seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;

g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da
imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público.

h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a
que se refere este artigo. 

§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o
apresente  em  determinado  exercício,  destine  referido  resultado,  integralmente,  à  manutenção  e  ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 

Ademais, a norma legal referida engendrou instrumentos para tornar eficaz a fiscalização sobre a atuação das
entidades sociais e educacionais, sobretudo, garantindo ao fisco o poder de suspender o gozo da imunidade tributária no
caso de prática de infrações e ilícitos fiscais, nos seguintes termos:

Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da Receita Federal suspenderá
o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior, relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica
houver  praticado  ou,  por  qualquer  forma,  houver  contribuído  para  a  prática  de  ato  que  constitua  infração  a
dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir ou simular o
recebimento  de  doações em bens ou  em dinheiro,  ou  de  qualquer  forma  cooperar  para  que  terceiro sonegue
tributos ou pratique ilícitos fiscais.

Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação tributária o pagamento, pela
instituição  imune,  em favor  de  seus  associados  ou  dirigentes,  ou,  ainda,  em favor  de  sócios,  acionistas  ou
dirigentes  de  pessoa  jurídica  a  ela  associada  por  qualquer  forma,  de  despesas  consideradas  indedutíveis  na
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido
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Lamentavelmente, predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a concessão da imunidade
tributária religiosa não se sujeita aos requisitos previstos tanto no CTN quanto na Lei de nº 9.532 de 1997, tendo como
premissa o texto incondicionado da norma constitucional imunizante.

Contudo, sobrerrestam alguns autores de notável lucidez, como Oswaldo Saraiva Filho, que defende a aplicação
dos  referidos  requisitos  previstos  no  CTN  aos  templos  de  qualquer  culto,  tendo  em  vista  similitude  entre  tais
imunidades na seara constitucional: 

A Constituição Federal é, especialmente, cônscia do compromisso de observar o princípio da isonomia (arts. 5.°,
caput, I; 150, II da CF/88), assim não há justificativa irrespondível de se admitir que a Lei Maior tenha desejado
um tratamento diferenciado entre os templos de qualquer culto e as entidades de educação e de assistência social
sem fins lucrativos, visto que inexistem motivos objetivos razoáveis para discriminação. Desse modo, como os
fatos são bem idênticos,  e  as instituições têm objetivos semelhantes,  é  razoável  que se entenda que todos  os
requisitos do art. 14 do CTN [...] devam incidir tanto nas entidades listadas na alínea “c”, inciso VI, do art. 9°,
quanto nas instituições religiosas, previstas na alínea “b”, inciso VI, do mesmo art. 9°. (SARAIVA FILHO, 2008,
p. 194).

 

2.5 CELEUMA LEGISLATIVA ACERCA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA 

À vista  da  notória  falta  de  regulamentação  e  dos  devaneios  jurisprudenciais,  diversos  setores  da  sociedade
brasileira e do Governo demandaram do legislativo uma normatização clara acerca da imunidade tributária religiosa.

Como exemplo dessa demanda social por uma recapitulação da normatização do instituto, tem-se como marco
mais radical o Projeto de Emenda Constitucional nº. 176-A/93, de autoria do Deputado Eduardo Jorge, que previa a
supressão da imunidade tributária religiosa em virtude do princípio da isonomia. Contudo, a proposta não obteve êxito
entre os parlamentares, sendo apressadamente arquivada. 

Doutra via mais ponderada, cabe destacar que em 18 de fevereiro de 2013, foi apresentado o Projeto de Lei
Complementar  nº  239/2013,  cujo  teor  previa  a  alteração  do  Código  Tributário  Nacional,  para  estabelecer  os
procedimentos a serem observados para uma possível suspensão da imunidade tributária dos templos de qualquer culto,
assim como dos partidos políticos, entidades sindicais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos. (CÂMARA, 2013).

Segundo o autor do projeto, o Deputado Federal Marcos Rogério (PDT-RO), o objetivo é aumentar a segurança
jurídica dos atos praticados pelas autoridades tributárias, assegurando que tanto as entidades imunes quanto o fisco
possam conhecer e seguir os procedimentos.(SOUZA, 2013). Outrossim, a redação do projeto previa que, observado o
descumprimento  de  requisito  ou  condição  para  o  gozo  da  imunidade,  a  fiscalização  tributária  poderia  expedir
notificação fiscal, acarretando a suspensão da imunidade tributária religiosa.

Contudo, em 25 de julho de 2013, o próprio autor apresentou requerimento de retirada da sua proposição sob o
fundamento de que o projeto apresenta “inconstitucionalidade total” quando propõe suspender a imunidade às igrejas
porque elas têm “proteção absoluta”. (TORRES, 2013).

Com o acatamento da retirada do projeto pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a nação perdeu uma
preciosa oportunidade de regulamentar a imunidade tributária. Ademais, cabe observar que, diante da recente ascensão
da  bancada  evangélica  no  Poder  Legislativo,  é  presumível  que  novos  projetos  deste  cunho  dificilmente  serão
apresentados.

Desse modo, diante do cenário de perpetuação da ausência de normatização por parte do Poder Legislativo, a
fiscalização tributária brasileira permanece sem amparo legal  que legitime um controle irrefragável das instituições
religiosas.

2.6 EVASÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA

Segundo Paulsen (2012, p. 219), “se o contribuinte praticar o fato gerador, mas ocultá-lo mediante roupagem
jurídica distinta da que lhe corresponde, estará abusando da forma jurídicas e incorrendo em evasão”.

Desse forma, tem-se como evasão fiscal a conduta na qual o contribuinte transpõe os limites da lei, praticando
crimes contra a ordem tributária – fraude,  sonegação, simulação –  no intuito de ocultar patrimônio ou diminuir o
montante de tributos a serem recolhidos.

Contudo, a caracterização da evasão fiscal, seja pelo agente fiscalizador, seja pelo julgador, não constitui tarefa
trivial. Em verdade, são muito os meios de se fugir da tributação e a doutrina em muito se esforça para classificá-los.
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Para  melhor  compreensão  desse  tópico,  é  pertinente  uma concisa  explanação  sobre  os  conceitos  conexos à
evasão fiscal: elisão e elusão.

2.6.1 Evasão, Elisão e Elusão Fiscais

Segundo Ricardo Alexandre (2008, p.275), “a elisão fiscal consiste na prática de ato ou celebração de negócio
legalmente  enquadrado  em hipótese  visada  pelo  sujeito  passivo,  importando isenção,  não-incidência  ou incidência
menos onerosa do tributo”.

Em suma, denomina-se elisão fiscal  a prática não vedada pela lei que visa identificar,  dentro do ornamento
jurídico,  alternativas  que  possibilitem uma menor  carga  tributária.  Assim,  a  elisão  fiscal  nada  mais  é  do  que  um
planejamento tributário lícito e eficaz. 

Nesse  sentido,  Oliveira  (2008,  p.  186)  afirma que  “a  doutrina  vem optando pelo termo evasão  fiscal  para
exprimir a sonegação fiscal mediante procedimentos ilícitos, e elisão fiscal nos casos de ações legais do contribuinte
para reduzir ou evitar o pagamento de tributos.”

Ademais,  a  elisão fiscal,  por  tratar-se  de um planejamento  tributário,  é  verificada,  em regra,  em momento
anterior àquele em que normalmente se verifica o fato gerador. Por sua vez, a evasão fiscal frequentemente se constitui
após a ocorrência do fato gerador e visa evitar o conhecimento da obrigação tributária pela autoridade fiscal.

Por fim, o conceito de elusão fiscal, ou elisão ineficaz, é ainda pouco irradiado na literatura, mas segundo o já
lavrado pela doutrina,  abarca os casos em que o contribuinte realizada determinado negócio  jurídico,  formalmente
legítimo, mas com a real finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador.

Para Ricardo Alexandre (2009, p.276), a elusão fiscal consiste em “um ardil caracterizado primordialmente pelo
que a doutrina denomina de abuso das formas, pois o sujeito passivo adota uma forma jurídica atípica, a rigor lícita,
com escopo de escapar artificiosamente da tributação”.

Nesse sentido, a simulação em matéria fiscal está intrinsecamente relacionada a disciplina jurídica dos negócios
simulados, nos termos do artigo 167 do Código Civil de 2002:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se simulou, se válido for na substância e na
forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I  –  aparentarem  conferir  ou  transmitir  direitos  a  pessoas  diversas  daquelas  às  quais  realmente  se

conferem, ou transmitem;
II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III – os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Do mesmo modo, a Lei Complementar nº 104 de 2011, inseriu no artigo 116 do CTN, a denominada norma geral
antielisão fiscal, visando permitir que o fisco promova a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos praticados com
a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou dos elementos constitutivos da obrigação tributária.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seu efeitos:
[...]
Parágrafo  único:  A  autoridade  administrativa  poderá  desconsiderar  os  atos  ou  negócios  jurídicos

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Portanto, apesar de revestida de suposta legalidade, a elusão fiscal não se equipara a elisão fiscal, pois a prática
do ato formalmente legítimo consiste em uma simulação, com a finalidade dolosa de acobertar o real  propósito do
negócio jurídico, e assim escapar da tributação.

Desse  modo,  nos  casos  de  elusão  fiscal,  autoriza-se  a  aplicação  da  norma  geral  antielisão  fiscal,  cuja
nomenclatura  mais  adequada  seria  “norma antielusão  fiscal”,  prevista  no parágrafo  único  do artigo  116 do  CTN,
podendo os  atos  e  negócios  jurídicos  praticados  serem  desconsiderados  pela  autoridade  fiscal,  não  obstante  que,
perante o Código Civil, esses atos ou negócios sejam nulos de pleno direito.

 Ao fim, é oportuno mencionar que a doutrina tradicional não apresenta a figura típica da elusão fiscal, reunindo
todos as condutas ilícitas diretas ou indiretas sob o condão da evasão fiscal, deixando a problemática para a seara
probatória.

2.6.2 USO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELIGIOSA PARA A PRÁTICA DE EVASÃO FISCAL E OUTROS
ILÍCITOS

Conforme demonstrado, a evasão fiscal em nada se confunde com o planejamento tributário lícito, ou seja, com a
elisão fiscal.
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Dessarte,  a  imunidade tributária  religiosa  não pode ser  considerada  como uma ferramenta  de  planejamento
tributário em qualquer hipótese. Ante a própria finalidade do instituto na seara constitucional, não se pode admitir a
criação de uma instituição religiosa para o fim de reduzir a carga tributária sobre o patrimônio de uma associação.

Contudo, tendo em vista a facilidade com que se cria uma igreja no Brasil,  que em muitos Estados é mais
simples e célere que abrir uma sociedade empresária, atrelada à falta de fiscalização e regulamentação, conforme já
demonstrado, muitos indivíduos e organizações criminosas se utilizam dessa roupagem jurídica para obter vantagens
econômicas e lavar dinheiro.

Sobre a constituição de uma entidade religiosa no Brasil, conforme reportagem do jornalista Hélio Schwartsman,
demonstrou que, à época, cinco dias e R$ 418,42 em despesas foi todo o despendido para a equipe de reportagem criar
uma igreja. Schwartsman destaca que “não existem requisitos teológicos ou doutrinários para a constituição de uma
igreja. Tampouco se exige um número mínimo de fiéis”.  (FOLHA DE SÃO PAULO, 2009)

Esclarece-se que para a constituição de uma entidade religiosa no Brasil somente é necessário o registro de sua
assembleia de fundação e estatuto social no cartório competente. Ademais, o Estado está legalmente impedido de negar-
lhes fé ou interferir em sua autonomia, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil: 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 
[...]
IV - as organizações religiosas;
[...]
§  1º  São livres  a  criação,  a  organização,  a  estruturação interna  e  o funcionamento  das  organizações

religiosas,  sendo  vedado  ao  poder  público  negar-lhes  reconhecimento  ou  registro  dos  atos  constitutivos  e
necessários ao seu funcionamento.

Não obstante a falta de normas para controle das finalidades,  a constituição de entidades religiosas para o fim
precípuo de escapar à tributação configura indubitavelmente evasão fiscal fraudulenta, ou melhor, elusão fiscal típica.
Contudo, a lacuna normativa torna por demais dificultosa a comprovação desse ilícito, visto que não existem critérios
ideológicos, teleológicos, filosóficos que possam servir de balizamento para auferir a legitimidade dessas entidades. 

É digno de nota que, além de almejar privilégios fiscais, acredita-se que a maior parte das entidades religiosas
constituídas recentemente no Brasil tem como patronos organizações criminosas, em especial as relacionadas com o
narcotráfico, cujo objetivo central é legalizar as suas receitas de origem ilícita, ou seja, realizar a denominada  “lavagem
de dinheiro”.

No tocante à lavagem de dinheiro, cabe observar que são muitos os “instrumentos” à disposição dos criminosos,
como organizações  não governamentais  (ONGs),  bingos,  transações  imobiliárias,  dentre  muitos  outros.  Todavia,  a
utilização de “igrejas de fachada” tem se mostrado como uma opção muito mais vantajosa, pois além de legalizar as
receitas ilícitas, os malfeitores ainda evitam a tributação.

Desse modo, temos a evasão fiscal como consectário direto da imunidade tributária religiosa adúltera, podendo
esta  estar  ainda  atrelada  à  “lavagem de  dinheiro”,  a  depender  da  origem dos recursos  sobre  os  quais  o  tributo é
sonegado.  Isto  posto,  pode-se  sintetizar  o  ciclo  criminoso,  iniciando  com  a  constituição  da  entidade  religiosa,  a
agregação  de patrimônio não tributado,  o  qual  é  simplesmente  utilizado  para  deleite  dos seus dirigentes  ou ainda
incorporado diretamente  ao patrimônio destes  por meio de  .  Não obstante,  tem-se como variância  deste trajeto,  o
recebimento de receitas ilícitas à título de doações, as quais são revertidas posteriormente aos seus próprios patronos
criminosos, sob a chancela da contabilidade da entidade religiosa.

Por fim, trazendo à baila as normas penalizadoras correlacionadas ao tema, apenas a título elucidativo, destacam-
se os crimes de sonegação fiscal,  prevista na Lei  nº 4.729/1965, de evasão fiscal,  promovida por meio de fraude,
tipificada  na  Lei  dos  Crimes  Contra  a  Ordem Tributária,  Econômica  e  Contra  as  Relações  de  Consumo (Lei  n°
8137/1990) e os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos da Lei nº 9.613/1998. Merece
registro  que  algumas  denúncias  oferecidas  pelo  Ministério  Público  também  enquadram  a  conduta  ao  crime  de
estelionato, visto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro.

3. METODOLOGIA

A metodologia  de  pesquisa  utilizada  englobou  a  pesquisa  bibliográfica,  jurisprudencial  e  o  método lógico-
dedutivo de hermenêutica jurídica aposto ao tópico da imunidade tributária religiosa e o fenômeno da evasão fiscal por
esta abscôndita. 

Dessarte,  a metodologia de trabalho concentrou esforços na associação e  no confronto de ideais de  diversos
autores, de modo a fomentar o desenvolvimento de novas premissas e conclusões.
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Contudo, buscou-se não só a apreciação teórica e hipotética da matéria, mas também utilizou-se como substrato
a análise de diversos casos concretos, em especial aos incidentes trazidos a seara judicial. Todavia, evitou-se relatar tais
situações concretas de forma pontual, homenageando-se a imparcialidade e preterindo as conjecturações tendenciosas
vistas em certas manifestações sobre este polêmico tema.

Em compêndio,  para  a  consecução  do objetivo geral,  fez-se necessária  à  efetivação  do seguinte  expediente
metodológico:
a) identificação do arcabouço legal, jurisprudencial e doutrinário;
b) definição das normas, princípios, direitos e garantias corelacionados ao instituto;
c) conceituação dos fundamentos teóricos relativos ao tópico;
d) análise de casos concretos e de seus reflexos;
e) avaliação da evolução do estudo da matéria e as expectativas para o futuro;
f) apresentação de opinião crítica sobre o tema.    

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como demostrado, são patentes as distorções que a presente norma imunizante tributária vem sofrendo,  em
especial, quanto ao alargamento de sua abrangência sobre o patrimônio e atividades do ente religioso ocasionado pela
interpretação extensiva descomedida dada pelo judiciário.

Tal afirmação é fruto da análise de diversos casos concretos considerados para a composição de artigo, que
revelam a sordidez com que muitos indivíduos e organizações se valem dessa garantia à liberdade de crença e culto para
promover uma ascensão econômica imoral, que em muitos casos é voltada aos anseios de organizações criminosas.

Dessarte,  neste  epílogo,  é  oportuno  externar  que  este  trabalho  não  visou  negar  a  existência  de  entidades
religiosas sérias e integras, em especial aquelas com incontestável histórico de labor nas áreas sociais, educacionais e
assistências.  Muito menos procurou-se defender o ateísmo e a descrença,  vez que, em realidade,  acredita-se que a
espiritualidade, em suas distintas formas, é fundamental para a garantia da plenitude humana.

Contudo, o que se mostrou foi que a imunidade, que em princípio deveria servir apenas como forma de garantir o
livre  exercício  da  fé,  ultrapassou  tal  limite  e  permitiu  que  as  entidades  religiosas  obtivessem ganhos  econômicos
expressivos, atraindo a atenção de inúmeros oportunistas.

Nesse  contexto,  mostrou-se  que  tal  mal  em muito  se  deve  à  falta  de  normas  legais  que  possibilitem uma
fiscalização efetiva sobre o legítimo gozo dessa exoneração tributária.

Como  demonstrado,  esta  lacuna  normativa  decorre  de  uma  omissão  do  Poder  Legislativo,  que  vê  numa
regulamentação  inexorável  do  instituto  uma  possível  postura  discriminatória  e  contrária  a  exegese  da  norma
constitucional.

Em segundo momento,  o trabalho diligenciou-se no estudo do principal  infortúnio decorrente da imunidade
tributária  maculada:  a  evasão  fiscal.  A definição  deste termo e  seus  correlatos  – elisão  e  elusão  fiscal  –  formam
devidamente delineadas.  Com esta base teórica,  mostrou-se que a constituição de uma entidade religiosa,  para fins
precípuos de fugir à tributação, caracteriza-se como evasão fiscal fraudulenta.

Por fim,  viu-se inconteste que, além da evasão fiscal, as prerrogativas conceditas as entidades religiosas, em
especial as de cunho tributário, tornaram-se uma conveniente ferramenta para as organizações criminosas legalizarem
suas receitas ilícitas.

Diante de tal constatação,  propugna-se  pela necessária  reestrutação normativa da imunidade religiosa, com a
promulgação de uma base legal que permita sua efetiva fiscalização. Conjuntamente, anseia-se por uma maior lucidez
do Poder Judiciário,  de modo que  não  se transgrida os limites  positivados,  e se assegure  que a exoneração tributária
atinga seu legítimo papel principiológico. 
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