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“Nosso Estado é sustentado mais pela religião  

que por suas funções oficiais e trabalho físico e suor.”1  

(Tradução Livre) 

Constantino II 

  

                                                        
1 “Our State is sustained more by religion than by official duties and physical toil and sweat.” ELLIOT, T. G. 
The Tax Exemptions Granted to Clerics by Constantine and Constantius II. Classical Association of 
Canada Vol. 32, No. 4 (Winter, 1978), p. 329. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva analisar o tratamento tributário aplicado às organizações religiosas. 
Inicia com a apresentação das origens dos benefícios fiscais aplicados em algumas 
civilizações no decorrer da história. Em seguida, analisa, à luz do direito comparado, a 
legislação e/ou jurisprudência aplicada em Portugal, Espanha, Estados Unidos, China e 
Arábia Saudita às organizações religiosas e aos seus benefícios fiscais. Aborda o tratamento 
dado pelo direito constitucional brasileiro, com a observação das normas jurídicas, da 
doutrina e da jurisprudência atualizada. Na conclusão, faz uma análise comparativa dos 
tratamentos fiscais apresentados. 
 
Palavras chaves: direito tributário; organização religiosa; direito comparado; benefício fiscal. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed at the tax treatment of religious organizations. It begins with the 
presentation of the origins of the certificates in some civilizations throughout the history. 
Then, in accordance with the legislation and/or jurisprudence applied in Portugal, Spain, 
United States, China and Saudi Arabia to religious organizations and their tax benefits. The 
right to payment to Brazilian constitutional law, with legal norms, doctrine and jurisprudence. 
In conclusion, a comparative analysis of the tax treatments presented. 
 
Keywords: tax law; religious organization; comparative law; tax benefit. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 02.07.2017, foi apresentada, no Senado Federal, a sugestão legislativa n° 2 

que propõe o fim da imunidade tributária às organizações religiosas. Até o dia 16.06.2018 a 

sugestão aguardava emissão de Parecer na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa.  

Até o mês de junho de 2018, quase 300 mil cidadãos haviam opinado sobre a 

referida sugestão legislativa. O número é baixo se comparado à população brasileira, mas 

demonstra que há alguma atenção sobre o tema pela sociedade. A pesquisa é interessante por 

demonstrar que não há unanimidade sobre a matéria, tendo em vista que, em 16.06.2018, 

havia 150.794 votos a favor da sugestão legislativa (contrários à imunidade) e 149.146 votos 

contrários (favoráveis à imunidade). 

O estudo à luz do direito comparado dos benefícios fiscais atribuídos às 

organizações religiosas favorece o entendimento sobre a matéria e permite ampliar o olhar 

sobre esse tema.  

Nesta monografia, a terminologia utilizada “organização religiosa” funda-se na 

previsão do Código Civil de 2002 que, em seu art. 44, reconhece como pessoa jurídica de 

direito privado: “IV - as organizações religiosas;” e ainda prevê “§ 1° 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.”  

As Constituições brasileiras já publicadas não apresentaram nomenclaturas 

específicas para essas organizações, limitando-se à utilização dos termos “crença”, “culto” e 

“templo” que tratam de aspectos específicos das organizações religiosas, dessa forma, 

recorreu-se à legislação ordinária que previa a organização religiosa como pessoa jurídica. 
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Assim, em homenagem ao princípio da unidade do direito, será adotada, neste estudo, a 

nomenclatura utilizada pelo Código Civil.  

Neste trabalho, em um primeiro momento, analisa-se a origem do tratamento 

tributário diferenciado aplicado às organizações religiosas, objetivando apresentar os 

primeiros registros históricos dessas exceções tributárias. O período pesquisado inicia antes 

na Antiguidade e se encerra na Idade Moderna, enfocando-se nas principais sociedades 

vigentes na época.  

Em seguida, o estudo se volta ao direito comparado. A pesquisa buscou englobar 

Estados com influência histórica sobre a legislação brasileira, bem como entes estatais com 

formações histórico-culturais diversificadas a fim de apresentar um panorama um pouco mais 

aderente à realidade global desse tratamento tributário. Dessa forma, foram escolhidos: 

Portugal, Espanha, Estados Unidos, China e Arábia Saudita.  

Por fim, a pesquisa apresenta o tratamento tributário aplicado às organizações 

religiosas no Brasil. Observa-se todas as constituições brasileiras, a jurisprudência mais 

atualizada sobre a matéria, suas restrições e extensões e as posições doutrinárias sobre o tema. 

Nesse ponto, importa antecipar que o objeto do estudo não apresenta divergências doutrinárias 

relevantes, como se demonstrará.  
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1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

CONFERIDO ÀS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS AO LONGO DA HISTÓRIA  

 
A imunidade ou isenção tributária de organizações religiosas existe, em regra, 

para assegurar a liberdade de crença, sem obstáculos de ordem econômica2. Assim, convém 

analisar historicamente esses benefícios fiscais.  

Os historiadores ainda não conseguiram identificar a origem precisa do benefício 

fiscal destinados às organizações religiosas. É possível afirmar, todavia, com base nos estudos 

da Professora Erika King da Universidade Estadual Gran Valley (EUA)3, que esse tratamento 

tributário favorecido já existia desde o Egito Antigo4.  

A economia do Egito Antigo se estruturava por meio da agricultura e do escambo. 

Dessa forma, a maneira mais eficiente de exercer o poder de tributar e assegurar o domínio do 

faraó era imputar tributos sobre a agricultura5, tendo em vista a objetividade de avaliação das 

propriedades (tamanho, local, proprietário etc.) e dos resultados dessa produção: 

 
Em uma economia de escambo, a maneira mais simples de cobrar impostos é 
apropriando-se de parte dos produtos, mercadorias ou propriedades. O setor agrícola 
de tal economia é mais fácil de tributar. Um agricultor não pode negar a posse de um 
campo sem perder seus direitos. O campo pode ser medido, o rendimento avaliado, e 
a produção é difícil de esconder em razão de seu grande volume. Não é de admirar 
que os camponeses fossem a parte mais alta e consistentemente tributada da 
população. (Tradução Livre).6 
 

                                                        
2 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – os direitos humanos e 
a tributação: imunidades e isonomia. 3 ed. revista e atualizada até 31.12.2003, data da publicação da Emenda 
Constitucional de 19.12.2003 – Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 250. 
3 Informações disponíveis em < https://www.gvsu.edu/polisci/professor-erika-king-17.htm> acesso em 
01.07.2018. 
4 KING, Erika, Tax Exemptions and the Establishment Clause, 49 Syracuse L. Rev. 971 (1999). p. 973. 
5 MARK, Joshua J. Ancient Egyptian Taxes & the Cattle Count. Ancient History Encyclopedia. Disponível 
em https://www.ancient.eu/article/1012/ancient-egyptian-taxes--the-cattle-count/ acesso em 05.05.2018. p. 01. 
6 In a barter economy, the simplest way to exact taxes is by seizing part of the produce, merchandise, or 
property. The agricultural sector of such an economy is easiest to tax. A farmer cannot deny possession of a field 
without losing his rights. The field can be measured, the yield assessed, and the produce is difficult to hide 
because of its large bulk. It is no wonder that peasants were the highest and most consistently taxed part of the 
population. DOLLINGER, Andre apud MARK, Joshua J. Ibidem, p. 1. 
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Na cultura egípcia, o faraó deveria ter amplo domínio sobre o território e o 

patrimônio, inclusive sobre a propriedade privada7. No primeiro período intermediário do 

Egito (2181-2040 a.C.), no entanto, era assegurado aos sacerdotes do deus Amun8 benefício 

fiscal sobre seus templos, suas terras e sua produção, o que gerou acúmulo de patrimônio 

considerável, provocando um conflito entre o Faraó e esses sacerdotes.9 

No segundo período intermediário (1780 a 1570 a.C.) não houve relevantes 

modificações do contexto da incidência tributária sobre as organizações religiosas e seus fiéis. 

No terceiro período intermediário (1069-525 a.C.), o Egito inicialmente ficou 

dividido entre duas grandes cidades Tebas e Tânis. Nessa época, os poderes locais estavam 

fortalecidos e acabaram cedendo terras aos soldados profissionais que serviam ao governo, 

sendo esses isentos do pagamento de tributos. Além disso, os sacerdotes de Amun10 

mantinham grandes propriedades de terras produtivas intributáveis, enquanto os agricultores 

civis da região pagavam aos referidos sacerdotes tributos, cuja arrecadação era afetada à 

prática da crença.11 

O benefício fiscal somado à riqueza acumulada e o poder social dos sacerdotes, 

segundo Erika King, no contexto da economia egípcia que dependia, preponderantemente, da 

tributação sobre a agricultura gerou uma instabilidade econômica, diante de grande 

quantidade de propriedades agrícolas produtivas isentas do pagamento de tributos12:  

 
A combinação de riqueza, poder e isenção nas mãos dos templos criou um problema 
genuíno para as antigas economias que mais tarde seriam notadas por James 
Madison - instabilidade econômica que pode resultar quando grandes quantidades de 

                                                        
7 DAVID, Rosalie. Handbook to Life in Ancient Egypt. apud MARK, Joshua J. Ibidem, p. 3. 
8 Trata-se do Deus do Sol que no despontar do Novo Império passa a ser considerado o Deus mais importante do 
império egípcio. MARK, Joshua J. Amun. Ancient History Encyclopedia. Disponível em 
https://www.ancient.eu/amun/ acesso em 05.05.2018, p. 1. 
9 MARK, Joshua J. Idem, p. 3. 
10 Especialmente em Tebas, cidade de origem de Amun que só passou a ser conhecido como deus maior após a 
ascensão cultural dessa cidade. Idem. Thebes. Ancient History Encyclopedia. Disponível em 
https://www.ancient.eu/Thebes_(Egypt)/> acesso em 10.06.2018. p. 1. 
11 MARK, Joshua J. Ibidem. p. 3. 
12 KING, Erika. Ibidem, p. 974.  
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propriedade produtiva são propriedade de entidades isentas de impostos. (Tradução 
Livre).13 
 

Segundo a mesma autora, o fato de um sacerdote ter uma das sete propriedades 

mais produtivas sob o regime de Ramsés II isenta do pagamento de tributos teria contribuído 

para o colapso econômico do povo.14 

Já na era cristã, em relação à Igreja Católica, a isenção ao pagamento de tributos, 

foi instituída em 6 de dezembro de 356, quando o filho de Constantino, Constantino II, 

assegurou o benefício fiscal ao clero católico no exercício de suas atribuições e, nos anos 

seguintes, estendeu à confecção de suas imagens e à negociação com os comerciantes dessas 

imagens15. 

Constantino II considerou que os clérigos e seus filhos não tinham capacidade 

contributiva para o pagamento de tributos. Dessa forma, as famílias dos clérigos não tinham 

sua propriedade atingida pela exigência de tributos. Esse benefício tributário afetou os 

governos locais, tendo em vista que não podiam exigir a munera16 sobre a propriedade dos 

filhos jovens dos clérigos. O Imperador preferiu essa consequência ao constrangimento de 

impedir pessoas pobres de adentrarem ao clero católico17. 

Além disso, Constatino II assegurou benefício fiscal aos clérigos que atuavam em 

prol de suas comunidades eclesiais de sofrerem tributação extraordinária18:  

 
Constantino decreta ainda que os clérigos estarão isentos de impostos se conduzirem 
uma alimoniae causa, ou seja, ganhar a vida. Não havia sentido em ter alguém que 
se tornasse clérigo para passar fome enquanto trabalhava para pessoas pobres demais 
para apoiá-lo, nem para que ele gastasse tempo em seus negócios para pagar ao 

                                                        
13 The combination of wealth, power, and exemption in the hands of the temples created a genuine problem for 
the ancient economies that would later be noted by James Madison - the economic instability that can result 
when large amounts of productive property are owned by entities that are tax-exempt. 
14 KING, Erika. loc. cit.. 
15 BLAIR, Keith S., Praying for a tax break: Churches, Political Speech, and the loss of section 501(C)(3) 
Tax  Exempt Status. Denver University Law Review, Vol. 86:2 (2009), p. 408. ELLIOT, T. G. The Tax 
Exemptions Granted to Clerics by Constantine and Constantius II. Classical Association of Canada Vol. 32, 
No. 4 (Winter, 1978), pp. 326-336. Disponível em < http://www.jstor.org/stable/1087959> acesso em 
05.05.2018. p. 329.  
16 Termo em latim para definir tributos. 
17 ELLIOT, T. G. op. cit. 
18 ELLIOT, T. G. op. cit. 
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cobrador de impostos se a política imperial fosse de apoio aos pobres pelas igrejas. 
(Tradução Livre). 19  
 

Ao final de sua vida, o imperador chegou a fazer a surpreendente declaração: 

“Nosso Estado é sustentado mais pela religião do que por suas funções oficiais e trabalho 

físico e suor. (Tradução Livre)”20”21, o que demonstra a importância da Igreja Católica para a 

formação e estruturação do Império Romano e aclarando o entendimento sobre o fundamento 

dos benefícios fiscais assegurados à Igreja Católica, tendo em vista a Confissão do Império 

Romano naquele momento.  

Alguns séculos após, na Inglaterra, a Magna Carta de 1215 irá garantir a liberdade 

religiosa em seu art. 1°, bem como declarar o Estado Inglês como confesso à Igreja Católica, 

requerendo, inclusive a benção do Papa vigente para tanto22. Além disso, a Magna Carta 

possuía disposição interessante sobre a supervisão dessa organização religiosa quanto aos 

legados de pessoas falecidas23. 

A Igreja Católica tinha tanta relevância na Inglaterra de 1215 que alguns membros 

do clero deveriam ser consultados sobre o estabelecimento de tributos que não estivessem 

previamente dispostos no texto da Magna Carta:  

 
14. E para consultar o conselho comum do reino a respeito do estabelecimento de 
outros tributos que não os três casos acima mencionados, ou para o estabelecimento 
da scutage, faremos notificar os arcebispos, os bispos, os abades, os condes, e 
maiores barões, individualmente, por carta nossa; e, além disso, faremos notificar 
em geral, por meio dos nossos sheriffs e bailios, todos aqueles que, como chefes, de 
nós receberam benefícios para um dia fixado, a saber, quarenta dias pelo menos após 

                                                        
19 Constantius further decrees that clerics shall be free from taxes if the conduct a business alimoniae causa, i.e., 
to earn a living. There was no sense in having someone become a cleric in order to starve while working for 
people too poor to support him, nor in having him spend time at his business in order to pay the tax collector if 
the imperial policy was to have the poor supported by the churches.  
20 “Our State is sustained more by religion than by official duties and physical toil and sweat.” 
21 ELLIOT, T. G. Ibidem, p. 335. 
22 1. Prometemos diante de Deus, em primeiro lugar, e por esta nossa presente carta confirmamos por nós e por 
nossos herdeiros, para sempre, que a igreja da Inglaterra será livre e gozará dos seus direitos na sua integridade e 
da inviolabilidade das suas liberdades; e é nossa vontade que assim se cumpra; e isto está patenteado pelo fato de 
que nós, de nossa plena e espontânea vontade, antes que surgisse a discórdia entre nós e os nossos barões, 
concedemos, e por nossa carta confirmamos e solicitamos a sua confirmação pelo Papa Inocêncio III, a liberdade 
de eleições, que é da maior importância e essencial para a igreja da Inglaterra; e a isto observaremos e queremos 
que seja observado em boa-fé pelos nossos herdeiros para sempre. (…) (Tradução Livre) 
23 27. Se qualquer homem morrer sem deixar testamento, os seus haveres serão distribuídos pelo seu parente 
sanguíneo e amigos mais próximos, com supervisão da Igreja, salvaguardando a cada um as dívidas que o 
falecido assumira com eles. (Tradução Livre). 
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a notificação, e num lugar fixado. E em todas as cartas de tais notificações 
explicaremos as suas causas. Sendo feitas as notificações, proceder-se-á no dia 
indicado conforme o conselho daqueles que estiverem presentes, mesmo que nem 
todos os que foram notificados compareçam. (Tradução Livre).2425 
 

O referido artigo visava a impedir a tributação arbitrária exercida pelo monarca, 

exigindo que sua criação ocorresse por meio de um conselho de membros relevantes na 

sociedade inglesa.  

O Quarto Concílio de Latrão, que ocorreu no mesmo ano da divulgação da Magna 

Carta, determinava a vedação à cobrança de tributos e exações à Igreja Católica e ao Clero. 

Foi reconhecido que o Concílio de Latrão e a Magna Carta estavam alinhados, pacificando-se 

a ideia de que não deveria haver tributação sobre essa organização religiosa específica26.  

No entanto, esse benefício tributário não permaneceu imutável durante a história 

inglesa. Quando o monarca inglês Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica no século 

XVI, criando a Igreja Anglicana na Inglaterra, confiscou todas as propriedades da Igreja 

Católica27. Com a formação da Igreja Anglicana, a monarquia inglesa, que passa a dominar 

essa nova organização religiosa – sendo, inclusive, o monarca vigente considerado como 

Governador Supremo da Igreja da Inglaterra – assegura tratamento tributário favorecido às 

propriedades das Igrejas Anglicanas28.  

Esse sistema tributário inglês de benefícios fiscais à Igreja Anglicana estende-se 

às Colônias inglesas, que, no entanto, estabelecem alguns limites ao benefício fiscal: (i) 

somente propriedades com finalidades religiosas; (ii) somente aos tributos genéricos, não 

                                                        
24 To obtain the general consent of the realm for the assessment of an 'aid' - except in the three cases specified 
above - or a 'scutage', we will cause the archbishops, bishops, abbots, earls, and greater barons to be summoned 
individually by letter. To those who hold lands directly of us we will cause a general summons to be issued, 
through the sheriffs and other officials, to come together on a fixed day (of which at least forty days notice shall 
be given) and at a fixed place. In all letters of summons, the cause of the summons will be stated. When a 
summons has been issued, the business appointed for the day shall go forward in accordance with the resolution 
of those present, even if not all those who were summoned have appeared. 
25 ENGLAND. English translation of Magna Carta. Disponível em <https://www.bl.uk/magna-
carta/articles/magna-carta-english-translation> acesso em 06.05.2018. 
26 HELMHOLZ, R. H. Magna Carta and the ius commune. The University of Chicago Law Review, Vol. 66, 
No. 2 (Spring, 1999), pp. 297-371, p. 313. 
27 KING, Erika. Ibidem, p. 975. 
28 WITTE JR, John. Tax exemption of Church Property: Historical anomaly or valid constitucional 
Practice? Southern California Law Review. Vol 64, January 1991, Number 2, p. 375. 
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específicos como impostos sobre lareira29 e taxas de janelas30 que são cobrados normalmente 

das organizações religiosas; e (iii) é válida em tempos estáveis, pois, em caso de situações 

extraordinárias, como guerras e calamidades públicas, em que a tributação sobre os demais 

pesasse excessivamente, a Organização Religiosa poderia ser taxada.31 

A referida previsão de suspensão dos benefícios tributários das organizações 

religiosas em casos de situações extraordinárias não foi novidade na História, tendo já 

ocorrido no século XI por exigência das monarquias Inglesa e Francesa visando arrecadar 

recursos para suas guerras32:  

 
Não é surpresa, portanto, que quando os monarcas da Europa medieval tributaram a 
igreja para apoiar suas guerras, o papado se rebelou – papa Bonifácio argumentou, 
quando mosteiros na Inglaterra e na França enfrentaram tal tributação por Philip IV 
e Edward I em 1294, que a liberdade da Igreja foi fundamentada em sua 
independência econômica. (Tradução Livre).33 
 

Como exposto ao longo deste capítulo, foram constatados benefícios fiscais às 

organizações religiosas tanto na Antiguidade quanto na Idade Média34. Na Idade Moderna, 

especialmente com o início do Renascimento na Itália, houve um aumento significativo dos 

encargos fiscais, entre outros motivos em razão das frequentes, extensas e dispendiosas 

guerras entre Estados italianos 35.  

Visando a aumentar a arrecadação de tributos para subsidiar essas guerras, Milão 

impôs tributos diretamente sobre o clero, bem como realizou empréstimos da Igreja Católica e 

                                                        
29

 Também denominado de “Heart Tax”, foi um imposto sobre o lar implantado na Inglaterra em 1662 e cobrado 
até 1669, tendo como fato gerador o número de lareiras de uma casa. 
30 Imposto sobre propriedade baseado no número de janelas. Na Inglaterra e no país de Gales foi imposto em 
1696 e revogado em 1851, quando de sua introdução estabelecia duas variações de “alíquotas”: um imposto fixo 
de dois xelins por casa e um imposto variável para casas com mais de 10 janelas.  
31 WITTE JR, John. Ibidem. p. 370 ss.  
32 KING, Erika. Ibidem. p. 975. 
33 It is no surprise, then, that when medieval European monarchs taxed the church to support their wars, the 
papacy rebelled-Pope Boniface argued, when monasteries in England and France faced such taxation by Philip 
IV and Edward I in 1294, that the freedom of the Church was grounded in its economic independence. 
34 KING, Erika. Ibidem, p. 975. 
35 CAFERRO, Willian P. Warfare and Economy in Renaissance Italy, 1350-1450 The Journal of 
Interdisciplinary History, Vol. 39, No. 2 (Autumn, 2008), p. 179. 
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dos judeus. Há, durante esse período, uma relação de tensão entre os Estados e as 

organizações religiosas36. 

O tratamento tributário conferido às organizações religiosas na Idade 

Contemporânea será abordado por meio do estudo da legislação de cinco Estados no próximo 

capítulo. 

  

                                                        
36 CAFERRO. Ibidem, p. 183.  
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2 ANÁLISE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO SOBRE AS ORGANIZAÇÕES 

RELIGIOSAS À LUZ DO DIREITO COMPARADO:  

 
2.1 PORTUGAL 

 
Considerando a importância de Portugal na formação da identidade cultural e 

legislativa brasileira, começa-se este capítulo com a análise do tratamento normativo 

tributário dado às organizações religiosas no Estado português. 

A República Portuguesa, por meio de texto constitucional promulgado em 02 de 

abril de 1976, assegura a liberdade do exercício de crença aos seus cidadãos sem restrições:  

 
Artigo 41.º (Liberdade de consciência, de religião e de culto) 
1. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável. 
2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou 
deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa. 
3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções 
ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente 
identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder. 
4. As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são 
livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto. 
5. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito da 
respectiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social 
próprios para o prosseguimento das suas actividades. 
6. É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei37. 

 
O dispositivo é claro quanto à liberdade e à separação do Estado na organização e 

no exercício religioso, mas não dispõe sobre benefícios tributários voltados às organizações 

religiosas, de modo que é possível afirmar que não haveria uma imunidade tributária a tais 

entidades, ao menos no sentido majoritariamente utilizado no Brasil (hipótese de não 

incidência constitucionalmente qualificada)38. 

                                                        
37

 PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa. Disponível em 
<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx> acesso em 20.03.2018.  
38 Neste trabalho a palavra imunidade será utilizada para designar hipótese de não incidência constitucionalmente 
qualificada, enquanto a palavra isenção será utilizada quando a dispensa do pagamento do tributo ocorrer por 
força de instrumento normativo infraconstitucional, alinhado à doutrina de Luciano Amaro: “Como vimos, as 
diferenças entre as várias formas de não incidência dizem respeito à técnica legislativa. Se o ordenamento 
jurídico declara a situação não tributável, em preceito constitucional, temos a hipótese de imunidade tributária. 
Se a lei exclui a situação, subtraindo-a da regra de incidência estabelecida sobre o universo de que ela faz parte, 
temos a isenção. Se o fato simplesmente não é referido na lei, diz-se ele pertencente ao campo da não incidência 
pura e simples, ou da não incidência, tout court.” AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. – 20. ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2014. p. 282. 
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Nesse contexto, foi promulgada a Lei n° 16, de 22 de junho de 2001, que discorre 

sobre os instrumentos normativos atinentes à liberdade religiosa, visando a assegurá-la no 

ordenamento português. 

Dentre as disposições do aludido texto legal encontra-se a previsão de benefícios 

fiscais direcionados às organizações religiosas: 

  
Artigo 31.º Prestações livres de imposto: 
1 — As igrejas e demais comunidades religiosas podem livremente, sem estarem 
sujeitas a qualquer imposto:  
a) Receber prestações dos crentes para o exercício do culto e ritos, bem como 
donativos para a realização dos seus fins religiosos, com carácter regular ou 
eventual;  
b) Fazer colectas públicas, designadamente dentro ou à porta dos lugares de culto, 
assim como dos edifícios ou lugares que lhes pertençam;  
c) Distribuir gratuitamente publicações com declarações, avisos ou instruções em 
matéria religiosa e afixá-las nos lugares de culto.  
2 — Não está abrangido pelo disposto no número anterior o preço de prestações de 
formação, terapia ou aconselhamento espiritual, oferecidas empresarialmente.  
Artigo 32.o Benefícios fiscais: 
1 — As pessoas colectivas religiosas inscritas estão isentas de qualquer imposto 
ou contribuição geral, regional ou local, sobre:  
a) Os lugares de culto ou outros prédios ou partes deles directamente destinados à 
realização de fins religiosos;  
b) As instalações de apoio directo e exclusivo às actividades com fins religiosos;  
c) Os seminários ou quaisquer estabelecimentos efectivamente destinados à 
formação dos ministros do culto ou ao ensino da religião;  
d) As dependências ou anexos dos prédios descritos nas alíneas a) a c) a uso de 
instituições particulares de solidariedade social;  
e) Os jardins e logradouros dos prédios descritos nas alíneas a) a d) desde que não 
estejam destinados a fins lucrativos.  
2 — As pessoas colectivas religiosas inscritas estão igualmente isentas do imposto 
municipal de sisa e sobre as sucessões e doações ou quaisquer outros com incidência 
patrimonial substitutivos destes, quanto:  
a) Às aquisições de bens para fins religiosos;  
b) Aos actos de instituição de fundações, uma vez inscritas como pessoas colectivas 
religiosas.  
3 — Os donativos atribuídos pelas pessoas singulares às pessoas colectivas 
religiosas inscritas para efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares são dedutíveis à colecta em valor correspondente a 25 % das importâncias 
atribuídas, até ao limite de 15% da colecta.  
4 — Uma quota equivalente a 0,5 % do imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares, liquidado com base nas declarações anuais, pode ser destinada pelo 
contribuinte, para fins religiosos ou de beneficência, a uma igreja ou 
comunidade religiosa radicada no País, que indicará na declaração de 
rendimentos, desde que essa igreja ou comunidade religiosa tenha requerido o 
benefício fiscal.  
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5 — As verbas destinadas, nos termos do número anterior, às igrejas e comunidades 
religiosas são entregues pelo Tesouro às mesmas ou às suas organizações 
representativas, que apresentarão na Direcção-Geral dos Impostos relatório anual do 
destino dado aos montantes recebidos.  
6 — O contribuinte que não use a faculdade prevista no n° 4 pode fazer uma 
consignação fiscal equivalente a favor de uma pessoa colectiva de utilidade pública 
de fins de beneficência ou de assistência ou humanitários ou de uma instituição 
particular de solidariedade social, que indicará na sua declaração de rendimentos.  
7 — As verbas a entregar às entidades referidas nos n° 4 e 6 devem ser inscritas em 
rubrica própria no Orçamento do Estado39. 
 

Relevante observar que os dispositivos asseguram dois tipos de benefícios fiscais. 

O previsto no art. 31 está direcionado às ações das organizações religiosas no seu exercício 

regular (receber prestações dos crentes para o exercício do culto e rito, fazer coletas públicas e 

distribuir gratuitamente publicações), não abrangendo atividades de formação, terapia e 

aconselhamento espiritual quando exercidos com caráter empresarial (art. 31, inciso 2), que, 

por sua natureza, visam ao lucro40.  

Além disso, há a disposição de benefício fiscal para os locais e os bens 

relacionados à atividade religiosa em seu art. 32, inciso 1, quais sejam: locais de culto, 

instalações de apoio com finalidade religiosa, estabelecimentos destinados à formação de 

ministros ou educação religiosa, jardins e logradouros que compõe as instalações dos locais 

de culto, desde que sem finalidade lucrativa. 

Esse benefício fiscal estende-se aos impostos incidentes sobre a transmissão41, ou 

qualquer outro com incidência patrimonial substitutiva desse, para os atos de aquisição de 

bens para fins religiosos e de fundação, conforme disposição do art. 32, inciso 2.  

Outra forma de beneficiar as organizações religiosas ocorre pela possibilidade de 

os contribuintes do imposto de renda deduzirem do pagamento devido parte do que doam às 

organizações religiosas, conforme previsto no art. 32, inciso 3, da lei antes citada. 

                                                        
39 PORTUGAL. Lei n.º 16/2001 de 22 de Junho de 2001: Lei da Liberdade Religiosa. Disponível em 
<https://dre.pt/pesquisa/-/search/362699/details/maximized> acesso em 20.03.2018.  
40 Fábio Ulhoa Coelho sobre o aspecto econômico do conceito de empresa “Econômica. A atividade empresarial 
é econômica no sentido de que busca gerar lucro para quem a explora”. Manual de direito comercial: direito 
de empresa – 24. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 100.  
41 O imposto Municipal do Sisa foi revogado pelo Decreto-Lei nº 287/2003 de 12.11.2003 e substituído pelo 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. 
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Além disso, é possível destinar parte do valor pago a título de imposto de renda às 

organizações religiosas, tal como previsto no art. 32, inciso 4 da Lei n° 16/2001. 

A Lei nº 16/2001 ainda prevê tratamento legal diferenciado à Religião Católica, 

com expressa disposição legal de exceção legislativa:  

 
Artigo 58° 
Legislação aplicável à Igreja Católica Fica ressalvada a Concordata entre a Santa Sé 
e a República Portuguesa de 7 de Maio de 1940, o Protocolo Adicional à mesma de 
15 de Fevereiro de 1975, bem como a legislação aplicável à Igreja Católica, não 
lhe sendo aplicáveis as disposições desta lei relativas às igrejas ou comunidades 
religiosas inscritas ou radicadas no País, sem prejuízo da adopção de quaisquer 
disposições por acordo entre o Estado e a Igreja Católica ou por remissão da lei.42 

 
Para a Igreja Católica irá viger a Concordata estabelecida entre a Santa Sé e a 

República Portuguesa em 1940, posteriormente revogada em 2004 por uma nova Concordata 

firmada entre essas Entidades.  

A Concordata Portuguesa prevê a não sujeição e o benefício fiscal relativo a 

determinados tributos com a possibilidade de inclusão da Igreja Católica na percepção de 

receitas fiscais recebidas pelo Estado na arrecadação de Imposto de Renda de Pessoas Físicas:  

 
Artigo 26° 
1 — A Santa Sé, a Conferência Episcopal Portuguesa, as dioceses e demais 
jurisdições eclesiásticas, bem como outras pessoas jurídicas canónicas constituídas 
pelas competentes autoridades eclesiásticas para a prossecução de fins religiosos, 
desde que lhes tenha sido reconhecida personalidade civil nos termos dos artigos 9° 
e 10°, não estão sujeitas a qualquer imposto sobre: 
a) As prestações dos crentes para o exercício do culto e ritos; 
b) Os donativos para a realização dos seus fins religiosos; 
c) O resultado das colectas públicas com fins religiosos; 
d) A distribuição gratuita de publicações com declarações, avisos ou instruções 
religiosas e sua afixação nos lugares de culto. 
2 — A Santa Sé, a Conferência Episcopal Portuguesa, as dioceses e demais 
jurisdições eclesiásticas, bem como outras pessoas jurídicas canónicas constituídas 
pelas competentes autoridades eclesiásticas para a prossecução de fins religiosos, às 
quais tenha sido reconhecida personalidade civil nos termos dos artigos 9° e 10°, 
estão isentas de qualquer imposto ou contribuição geral, regional ou local, sobre: 
a) Os lugares de culto ou outros prédios ou parte deles directamente destinados à 
realização de fins religiosos; 
b) As instalações de apoio directo e exclusivo às actividades com fins religiosos; 
c) Os seminários ou quaisquer estabelecimentos destinados à formação eclesiástica 
ou ao ensino da religião católica; 
d) As dependências ou anexos dos prédios descritos nas alíneas a) a c) a uso de 
instituições particulares de solidariedade social; 

                                                        
42

 PORTUGAL. Ibidem. 
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e) Os jardins e logradouros dos prédios descritos nas alíneas a) a d) desde que não 
estejam destinados a fins lucrativos; 
f) Os bens móveis de carácter religioso, integrados nos imóveis referidos nas alíneas 
anteriores ou que deles sejam acessórios. 
3 — A Santa Sé, a Conferência Episcopal Portuguesa, as dioceses e demais 
jurisdições eclesiásticas, bem como outras pessoas jurídicas canónicas constituídas 
pelas competentes autoridades eclesiásticas para a prossecução de fins religiosos, 
desde que lhes tenha sido reconhecida personalidade civil nos termos dos artigos 9° 
e 10°, estão isentas do imposto do selo e de todos os impostos sobre a transmissão 
de bens que incidam sobre: 
a) Aquisições onerosas de bens imóveis para fins religiosos; 
b) Quaisquer aquisições a título gratuito de bens para fins religiosos; 
c) Actos de instituição de fundações, uma vez inscritas no competente registo do 
Estado nos termos do artigo 10°; 
4 — A autoridade eclesiástica responsável pelas verbas que forem destinadas à 
Igreja Católica, nos termos do artigo seguinte, está isenta de qualquer imposto sobre 
essa fonte de rendimento. 
5 — As pessoas jurídicas canónicas, referidas nos números anteriores, quando 
também desenvolvam actividades com fins diversos dos religiosos, assim 
considerados pelo direito português, como, entre outros, os de solidariedade 
social, de educação e cultura, além dos comerciais e lucrativos, ficam sujeitas ao 
regime fiscal aplicável à respectiva actividade. 
6 — A República Portuguesa assegura que os donativos feitos às pessoas jurídicas 
canónicas, referidas nos números anteriores, às quais tenha sido reconhecida 
personalidade civil nos termos desta Concordata, produzem o efeito tributário de 
dedução à colecta, nos termos e limites do direito português43. 
 
Artigo 27° 
1 — A Conferência Episcopal Portuguesa pode exercer o direito de incluir a 
Igreja Católica no sistema de percepção de receitas fiscais previsto no direito 
português. 
2 — A inclusão da Igreja Católica no sistema referido no número anterior pode ser 
objecto de acordo entre os competentes órgãos da República e as autoridades 
eclesiásticas competentes44. 

 
O art. 26, inciso 5 expressa que atividades que fujam do escopo do exercício 

religioso, com aferição de lucro, devem ser tributadas nos termos legais. Além disso, a 

dedução de imposto de renda àqueles que realizem doações à Igreja Católica é aderente à 

disposição do art. 32, inciso 3 da Lei nº 16/2001 com restrição a 25% do valor da doação 

efetuada.  

Apesar da existência de diferentes instrumentos normativos para regular as 

relações entre Estado e Igreja Católica, todas as organizações religiosas na República 

Portuguesa recebem tratamento tributário similar, assegurando a isonomia na tributação. Há 

                                                        
43

 PORTUGAL. Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé. Disponível em < 
https://www.culturanorte.pt/fotos/editor2/concordata_entre_a_republica_portuguesa_e_a_santa_se_assinada_em
_18_de_maio_de_2004_na_cidade_do_vaticano__resolucao_da_assembleia_da_republica_n.%C2%BA_74-
2004_de_16_de_novembro.pdf > acesso em 20.03.2018. 
44

  Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé. Ibidem. 
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uma expressa relação entre a concordata firmada entre a Santa Sé e a República Portuguesa e 

a Lei nº 16/2001 que prevê, de maneira genérica, mecanismos que assegurem o exercício da 

liberdade religiosa. 

 
2.2 ESPANHA 

 
A República Espanhola apresenta peculiaridade tendo em vista que manteve o 

Estado confesso à Igreja Católica até a promulgação da Constituição de 1931. Essa 

modificação no texto constitucional ocorreu de forma radical, dispondo sobre a liberdade do 

exercício de qualquer religião, mas se posicionando de forma diametralmente contrária a 

qualquer instrumento normativo que assegurasse essa liberdade, criando uma tensão entre o 

Catolicismo e a República Espanhola45.  

Em 1953, alguns anos após o fim da Guerra Civil Espanhola (marcada pela 

contraposição do nacional-catolicismo com um radical anticlericalismo), a Santa Sé firmou 

uma Concordata com a Espanha a fim de regular as relações entre a República Espanhola e a 

Igreja Católica. Em 1967, foi aprovada uma Lei de Liberdade Religiosa que, todavia, só 

admitiu o exercício da fé católica.46  

Há, portanto, uma clara tendência pendular da legislação espanhola quanto à 

liberdade religiosa até a promulgação da Constituição de 1978, atualmente vigente na 

Espanha. Essa Constituição irá assegurar, pela primeira vez, o caráter solidário e de 

                                                        
45 ORTIZ, Miguel Ángel Ruiz. Religión y Estado en España: un recorrido a través de los textos. Revista de 
Clases historia, Publicación digital de Historia y Ciencias Sociales. Artículo Nº 270. 15 de enero de 2012, p. 5, 
discorre expressamente sobre o conflito: “La Constitución republicana de 1931 supone la reacción progresista 
contra la conservadora de 1876. Y eso se va a notar también en el ámbito religioso, pues el clima anticlerical que 
impera en esos momentos provocará unas tensiones entre la Iglesia y el Estado que quedarán recogidas en el 
texto constitucional. Ya el artículo 3 establece tajante que “el Estado español no tiene religión oficial”. Más 
adelante, el artículo 21 garantizará “la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente 
cualquier religión”. Y el artículo 26 prohibirá expresamente a los poderes públicos auxiliar económicamente a 
las instituciones religiosas y declarará disueltas “aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, 
además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado”. 
Seguidamente, el mismo artículo 26 establecerá la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas. 
La libertad se ve empañada por el anticlericalismo imperante.”  
46 ORTIZ. Ibidem, p 6. 
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cooperação entre a República Espanhola e as organizações religiosas, sem aderir a nenhuma 

organização religiosa específica:  

 
Artículo 16 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 

cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 

consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones
47

. 
 

A leitura do texto constitucional nos permite observar que, mesmo após a 

promulgação de uma constituição laica, a Igreja Católica ainda recebe tratamento especial, o 

que se revela por ser expressamente citada no texto constitucional diferentemente das demais 

organizações religiosas. Tal redação é resultado da influência social, histórica e cultural da 

Igreja Católica na República Espanhola48.  

Observe-se que não há previsão expressa de benefício fiscal às organizações 

religiosas no texto constitucional o que, no entendimento utilizado para esta pesquisa, denota 

a ausência de imunidade tributária a essas organizações.  

A fim de efetivar a liberdade de crença e culto, a Espanha publicou a Lei Orgânica 

n° 7 em 5 de julho de 1980, que dispõe de instrumentos normativos capazes de assegurar a 

plena liberdade religiosa: 

 
Artículo primero. 
Uno. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, 
reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley 
Orgánica. 
Dos. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o 
discriminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a 
nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o 
funciones públicas. 
Tres. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.49 

 

                                                        
47 ESPAÑA. Constitución Española. Disponível em < http://www.boe.es/boe/dias/1978/12/29/pdfs/A29313-
29424.pdf#page=1 > acesso em 04.03.2018. 
48 ORTIZ, loc. cit. 
49 ESPAÑA. Ley Orgánica n° 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. Disponível em 
<https://www.boe.es/buscar/pdf/1980/BOE-A-1980-15955-consolidado.pdf > acesso em 04.03.2018. 
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A Lei nº 7/1980 reitera o caráter laico da República Espanhola e a não 

discriminação em decorrência de opção religiosa, em uma interpretação decorrente do art. 

1450 da Constituição da República Espanhola de 1978.51  

Conforme disposição do art. 16 da Constituição de 1978, a República Espanhola 

poderá estabelecer Acordos de Cooperação com as organizações religiosas que atenderem às 

exigências da Lei nº 7/1980, quais sejam: (i) relevância na República Espanhola; e (ii) grande 

número de fiéis. Esse acordo permite às organizações religiosas serem beneficiárias de 

tratamentos fiscais favoráveis, nos termos do art. 7º da mencionada Lei nº 7/1980: 

 
Artículo séptimo. 
Uno. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la 
sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación 
con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que 
por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. 
En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales. 
Dos. En los Acuerdos o Convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, 
se podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios 

fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las Entidades sin fin de 

lucro y demás de carácter benéfico.52 

 
Os benefícios fiscais às organizações religiosas previstos na Lei nº 7/1980 estão 

dispostos na Lei nº 49 de 23 de dezembro de 2002 que dispõe sobre o Regime Fiscal de 

Entidades sem Fins Lucrativos e de Incentivos Fiscais ao Mecenato, conforme disposição:  

 
Artículo 6. Rentas exentas. 
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por 
entidades sin fines lucrativos: 
1.º Las derivadas de los siguientes ingresos: 
a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, 
incluidas las aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el 
momento de su constitución o en un momento posterior, y las ayudas económicas 
recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el 
artículo 25 de esta Ley y em virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que 
se refiere la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 
b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre 
que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una 
explotación económica no exenta. 

                                                        
50 Art. 14: Los españoles son Iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier outra condición o circunstancia personal o social. ESPAÑA. 
Constitución Española. Ibidem. 
51 GUTIÉRREZ, Alejandro Torres. El desarrollo postconstitucional Del derecho fundamental de libertad 
religiosa em españa. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 120 Abril-Junio 2003. p. 245. 
52

 ESPAÑA. Ley Orgánica n° 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. Ibidem. 
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c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones 
económicas no exentas. 
2.º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como 
son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones 
y alquileres. 
3.º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de 
bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y 
liquidación de la entidad. 
4.º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se 
refiere el artículo siguiente. 
5.º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o 
imputadas a las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas 
incluidas en alguno de los apartados anteriores de este artículo. 
Artículo 7. Explotaciones económicas exentas. 
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin 
fines lucrativos que procedan de las siguientes explotaciones económicas, siempre y 
cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica: 
1.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión 
de la acción social, así como los de asistencia social e inclusión social que se 
indican a continuación, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de 
aquéllos, como son los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o 
transporte: 
a) Protección de la infancia y de la juventud. 
b) Asistencia a la tercera edad. 
c) Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de 
malos tratos. 
d) Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la 
inserción laboral y la explotación de granjas, talleres y centros especiales en los 
que desarrollen su trabajo. 
e) Asistencia a minorías étnicas. 
f) Asistencia a refugiados y asilados. 
g) Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes. 
h) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas. 
i) Acción social comunitaria y familiar. 
j) Asistencia a ex reclusos. 
k) Reinserción social y prevención de la delincuencia. 
l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos. 
m) Cooperación para el desarrollo. 
n) Inclusión social de las personas a que se refieren los párrafos anteriores. 
2.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o 
asistencia sanitaria, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias de los 
mismos, como son la entrega de medicamentos o los servicios accesorios de 
alimentación, alojamiento y transporte. 
3.º Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo 
tecnológico. 
4.º Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural 
conforme a la normativa del Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, así como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación, 
siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en 
particular respecto de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes. 
5.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de 
representaciones musicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses. 
6.º Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos 
de características similares. 
7.º Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos 
los niveles y grados del sistema educativo, así como las de educación infantil hasta 
los três años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa edad, las de 
educación especial, lãs de educación compensatoria y las de educación permanente 
y de adultos, cuando estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como 
las explotaciones económicas de alimentación, alojamiento o transporte realizadas 



29 

 

por centros docentes y colegios mayores pertenecientes a entidades sin fines 
lucrativos. 
8.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, 
conferencias, coloquios, cursos o seminarios. 
9.º Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de 
libros, revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia. 
10.º Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo 
a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, siempre que tales 
servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y con excepción de 
los servicios relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a 
deportistas profesionales. 
11.º Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o 
complementario de las explotaciones económicas exentas o de las actividades 
encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la entidad sin fines 
lucrativos. No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter 
meramente auxiliar o complementario cuando el importe neto de la cifra de 
negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 por 100 de 
los ingresos totales de la entidad. 
12.º Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales 
aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio no supere en 
conjunto 20. 000 euros. 
Artículo 8. Determinación de la base imponible. 
1. En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines 
lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no 
exentas. 
2. No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por 
la normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes: 
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos 
parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en El porcentaje 
que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas 
no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad.  
b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no 
afectos a las explotaciones económicas sometidas a gravamen. En el caso de 
elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades 
exentas, no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la amortización em el 
porcentaje en que el elemento patrimonial se encuentre afecto a la realización de 
dicha actividad. 
c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los 
excedentes de explotaciones económicas no exentas. 
Artículo 9. Normas de valoración. 
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio resultante de la disolución de uma 
entidad sin fines lucrativos que se transmitan a otra entidad sin fines lucrativos, en 
aplicación de lo previsto en el número 6.º del artículo 3 de esta Ley, se valorarán en 
la adquirente, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad 
disuelta antes de realizarse la transmisión, manteniéndose igualmente la fecha de 
adquisición por parte de la entidad disuelta. 
Artículo 10. Tipo de gravamen. 
La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de explotaciones 
económicas no exentas será gravada al tipo del 10 por 100. 
Artículo 11. Obligaciones contables. 
Las entidades sin fines lucrativos que obtengan rentas de explotaciones económicas 
no exentas del Impuesto sobre Sociedades tendrán las obligaciones contables 
previstas en las normas reguladoras de dicho impuesto. La contabilidad de estas 
entidades se llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos 
correspondientes a las explotaciones económicas no exentas. 
Artículo 12. Rentas no sujetas a retención. 
Las rentas exentas en virtud de esta Ley no estarán sometidas a retención ni ingreso 
a cuenta. Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de acreditación de 
las entidades sin fines lucrativos a efectos de la exclusión de la obligación de 
retener. 
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Artículo 13. Obligación de declarar. 
Las entidades que opten por el régimen fiscal establecido en este Título estarán 
obligadas a declarar por el Impuesto sobre Sociedades la totalidad de sus rentas, 
exentas y no exentas. 
Artículo 14. Aplicación del régimen fiscal especial. 
1. Las entidades sin fines lucrativos podrán acogerse al régimen fiscal especial 
establecido en este Título en el plazo y en la forma que reglamentariamente se 
establezca. Ejercitada la opción, la entidad quedará vinculada a este régimen de 
forma indefinida durante los períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan 
los requisitos del artículo 3 de esta Ley y mientras no se renuncie a su aplicación en 
la forma que reglamentariamente se establezca. 
2. La aplicación del régimen fiscal especial estará condicionada al cumplimiento de 
los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados 
por la entidad. 
3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de esta Ley 
determinará para la entidad la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas 
correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento por el Impuesto 
sobre Sociedades, los tributos locales y el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con la normativa 
reguladora de estos tributos, junto con los intereses de demora que procedan. La 
obligación establecida en este apartado se referirá a las cuotas correspondientes al 
ejercicio en que se obtuvieron los resultados e ingresos no aplicados correctamente, 
cuando se trate del requisito establecido en el número 2.º del artículo 3 de esta Ley, 
y a las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca el incumplimiento y 
a los cuatro anteriores, cuando se trate del establecido en el número 6.º del mismo 
artículo, sin perjuicio de lãs sanciones que, en su caso, procedan. 
CAPÍTULO III - Tributos locales 
Artículo 15. Tributos locales. 
1. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que Sean 
titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas 
Locales, lãs entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones 
económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 
2. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 7 de esta 
Ley. No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la 
matrícula de este impuesto y declaración de baja en caso de cese en la actividad. 
3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación legal de 
satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos. En el 
supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso 
por uma entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará 
condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar 
la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada a 
que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento correspondiente 
el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo anterior y al 
cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial 
regulado en este Título. 
5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones 
previstas em la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 
(...) 
Disposición adicional novena. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras 
iglesias, confesiones y comunidades religiosas. 
El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de 

aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades 
religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, sin 
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perjuicio de lo establecido en los acuerdos a que se refiere La disposición adicional 
anterior.53 

 
O regime de benefícios fiscais da Lei nº 49/2002 dispõe que determinadas 

doações darão direito a deduções fiscais, são elas:  

i. Doações de pecúnia, bens e direitos;  

ii. Cotas de filiação em associações que não correspondam à percepção de 

dividendos futuros; e 

iii. Constituição de direito real não oneroso sobre bens, direitos e valores.  

Confira-se o texto legal aplicável:  

 
Artículo 17. Donativos, donaciones y aportaciones deducibles. 
1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los siguientes 
donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, realizados en 
favor de las entidades a las que se refiere el artículo anterior: 
a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos. 
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el derecho a 
percibir uma prestación presente o futura. 
c) La constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o 
valores, realizada sin contraprestación.54 

 
Até o momento, somente 4 (quatro) organizações religiosas assinaram Acordos de 

Cooperação com a República Espanhola: Igreja Católica (1979), Igreja Evangélica (1992), 

Igreja Judaica (1992) e Islão (1992)55.  

                                                        
53  Continuação do artigo: (...) 
 El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación a las asociaciones y organizações religiosas 
comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la 
Santa Sede, así como a las entidades contempladas en el apartado5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Organizações 
religiosas Evangélicas de España; en el apartado 5 del artículo 11 de La Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la 
que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con La Federación de Comunidades Israelitas de España, 
y en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, siempre que estas entidades cumplan los requisitos 
exigidos por esta Ley a lãs entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.  
3. Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos 
Económicos entre el Estado español y la Santa Sede, y las igualmente existentes en los acuerdos de cooperación 
del Estado español con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, serán consideradas entidades 
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 
ESPAÑA. Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de lãs entidades sin fines y los incentivos 
fiscales al mecenazgo. Disponível em < https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-25039-
consolidado.pdf > acesso em 01.07.2018. 
54

 ESPAÑA. Ibidem.   
55 ORTEGA, Abraham Barrero Apuntes críticos al sistema español de acuerdos de cooperación. Cuadernos 
de Derecho Público, núm. 33 (enero-abril 2008.) p. 5  
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A influência exercida pela Igreja Católica sobre a República Espanhola permitiu 

que essa fosse beneficiária de tratamento diferenciado das demais organizações religiosas em 

razão de dois pontos principais: (i) consolidação de seu acordo em momento anterior à 

vigência da Lei nº 7/1980 e (ii) possibilidade de se beneficiar de parte do tributo pago ao 

Estado a título de Imposto sobre a Renda das pessoas físicas fiéis da Igreja Católica. Tal 

análise é feita por ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ:  

 
En este campo, la distinción fundamental a la hora de estudiar los regímenes 
existentes se establece entre la Iglesia Católica y el resto de Confesiones religiosas, 
pues sólo aquélla tiene acceso a la asignación tributaria en El IRPF. 
Lo cierto es que el privilegio concedido a la Iglesia Católica encuentra una muy 
difícil justificación desde la perspectiva constitucional, desde El momento que según 
el artículo 16.3 de la Constitución, ninguna confesión tiene en España, carácter 
estatal, que hace inexplicable la perpetuación en El tiempo del sistema de 
asignación tributaria en el IRPF en su favor, cuando en el párrafo 5." del artículo 2 
del Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979, la Iglesia Católica declaró su 
propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus 
necesidades.56 

 
Apesar da previsão constitucional e legal de igualdade entre organizações 

religiosas, as peculiaridades das disposições dos acordos de cooperação firmados entre cada 

uma dessas entidades e a República Espanhola, como demonstra o autor, impedem a plena 

igualdade entre as referidas instituições. 

Esse tratamento diferenciado é, inclusive, promovido pela Lei nº 7/1980, que 

exige o atendimento a determinados critérios para a realização de Acordo de Cooperação, 

criando obstáculos para que todas as organizações religiosas recebam benefícios fiscais, o 

que, de certa forma, restringe a plena liberdade de crença pelos espanhóis.  

Assim, identifica-se a existência de benefícios fiscais em favor das organizações 

religiosas, desde que elas atendam a condicionante de estabelecer Acordo de Cooperação 

junto ao Estado Espanhol. Reitere-se que não há imunidade pela ausência de previsão 

constitucional.  

 
 

                                                        
56  GUTIÉRREZ. Ibidem. p. 255. 
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2.3 ESTADOS UNIDOS  

 
Nos Estados Unidos, após a promulgação da Constituição em 17 de setembro de 1787 

que se limitou a organizar a estrutura política e jurídica estadunidense, houve, em 1791, a 

assinatura da 1ª Emenda à Constituição Americana, que assegura a liberdade de crença e a 

laicidade estatal:  

 
O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o 
livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o 
direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a 
reparação de seus agravos. 57  
 

A partir de então, a Constituição assegura o livre exercício religioso, sem apontar, 

expressamente, quais ações ou omissão deverão ser observadas pelos entes federativos para a 

concretização de tal direito. 

O EUA possui um sistema federativo de tributação58. Com relação à tributação 

federal, o Internal Revenue Code (IRC) faz previsão expressa da isenção tributária que se 

aplica às organizações religiosas59:  

 
Igrejas e organizações religiosas, como muitas outras organizações de caridade, 
qualificam-se para isenção do Imposto de Renda Federal sob a Seção 501 (c) (3) do 
IRC e são geralmente elegíveis a receber contribuições dedutíveis de imposto. Para 
se qualificar ao status de isenção de impostos, a organização deve atender aos 
seguintes requisitos (abordados com mais detalhes nesta publicação): 
• a organização deve ser estruturada e operada exclusivamente para fins 
religiosos, educacionais, científicos ou de caridade; 
• os ganhos da organização não podem ser revertidos em benefícios de 
qualquer pessoa física ou acionista; 
• nenhuma parte substancial de sua atividade pode estar tentando influenciar a 
legislação; 

                                                        
57  Congress shall make no Law respecting no establishment of religion, or prohiting the free exercise thereof; or 
abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peacebly to assemble, and to petition 
the Government for a redress of givevances. UNITED STATES OF AMERICA. Constituição dos Estados 
Unidos da América. Disponível em 
<http://www.uel.br/pessoal/jneto/gradua/historia/recdida/ConstituicaoEUARecDidaPESSOALJNETO.pdf> 
acesso em 01.07.2018.  
58  PAES, José Eduardo Sabo. OLIVEIRA, Marcos Roberto de. Características do Sistema Tributário nos 
Estados Unidos da América: alguns tópicos relevantes. RDIET, Brasília, V. 10, nº2, p. 52 - 78, Jul-Dez, 2015, 
p. 61. 
59 UNITED STATES OF AMERICA. Departament of Treasury, Tax Guide for Churches & Religious 
Organizations, Publication 1828, Rev. 8-2015, pág, 2. Disponível em < https://www.irs.gov/pub/irs-
pdf/p1828.pdf> acesso em 20.04.2018. 
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• a organização não pode intervir em campanhas políticas; e 
• os propósitos e atividades da organização podem não ser ilegais ou violar 
políticas públicas fundamentais. 
(Tradução Livre)60 

  
Além disso, o Capítulo 2 do Internal Revenue Code prevê que organizações 

religiosas estão isentas de algumas obrigações acessórias.  

 
Toda organização isenta de Imposto de Renda Federal sob a seção 501 (a) deve 
apresentar uma Declaração Anual de Retorno de Organização, exceto: 
1. Uma igreja, uma organização inter-igrejas de unidades locais de uma igreja, uma 
convenção ou associação de igrejas, 
2. Uma igreja auxiliar integrada, 
3. Uma organização afiliada à igreja que se dedica exclusivamente a administrar 
fundos ou manter programas de aposentadoria, 
4. Uma escola abaixo do nível universitário afiliada a uma igreja ou operada por 
uma ordem religiosa, 
5. Sociedades missionárias afiliadas à Igreja se mais da metade de suas atividades 
forem conduzidas, ou forem dirigidas a pessoas, em países estrangeiros, 
6. Uma atividade exclusivamente religiosa de qualquer ordem religiosa, 
(...) 
10. Uma organização religiosa ou apostólica descrita na seção 501 (d) (obrigada a 
apresentar o Formulário 1065, Retorno dos Resultados de Parceria dos EUA), 
(Tradução Livre)6162 
 

                                                        
60 Churches and religious organizations, like many other charitable organizations, qualify for exemption from 
federal income tax under IRC Section 501(c)(3) and are generally eligible to receive tax-deductible 
contributions. To qualify for tax-exempt status, the organization must meet the following requirements (covered 
in greater detail throughout this publication):  
• the organization must be organized and operated exclusively for religious, educational, scientific or other 
charitable purposes; 
•  net earnings may not inure to the benefit of any private individual or shareholder;  
• no substantial part of its activity may be attempting to influence legislation; 
• the organization may not intervene in political campaigns; and  
the organization’s purposes and activities may not be illegal or violate fundamental public policy. UNITED 
STATES OF AMERICA. Tax Guide for Churches & Religious Organizations. Publication 1828 (Rev. 8-
2015) Catalog Number 21096G Department of the Treasury Internal Revenue Service. Disponível em < 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1828.pdf > acesso em 20.04.2018. p. 2. 
61 Every organization exempt from federal income tax under section 501(a) must file an Annual Exempt 
Organization Return except: 
1. A church, an interchurch organization of local units of a church, a convention or association of churches, 
2. An integrated auxiliary of a church, 
3. A church-affiliated organization that is exclusively engaged in managing funds or maintaining retirement 
programs, 
4. A school below college level affiliated with a church or operated by a religious order,  
5. Church-affiliated mission societies if more than half of their activities are conducted in, or are directed at 
persons in, foreign countries, 
6. An exclusively religious activity of any religious order, (…) 
10. A religious or apostolic organization described in section 501(d) (required to file Form 1065, U.S. Return of 
Partnership Income) UNITED STATES OF AMERICA. Annual Exempt Organization Return: Who Must 
File. Disponível em <https://www.irs.gov/charities-non-profits/annual-exempt-organization-return-who-must-
file > acesso em 01.07.2018. 
62 UNITED STATES OF AMERICA. Departament from the treasury, Tax-Exempt Status for Your 
Organization, Publication 557 (Rev. January 2018) Cat. No. 46573C. 
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Algumas das isenções federais foram questionadas no âmbito da Suprema Corte, 

que somente em uma hipótese entendeu inconstitucional a isenção63. Trata-se do caso United 

States v. Lee decidido de forma unânime. Mr. Lee, adepto da Old Order Amish, empregou 

outros adeptos da mesma religião para trabalharem em sua fazenda e em sua carpintaria e não 

realizou o pagamento do Federal Insurance Contributions Act (FICA)64, sob o argumento de 

que a sua religião proibia a participação no sistema público de seguridade social financiado 

pelo FICA, que é pago pelos empregados e empregadores. 

A Suprema Corte Estadunidense entendeu que, caso o Sr. Lee não tivesse 

empregados, ele poderia se enquadrar na exceção tributária prevista pela legislação e abrir 

mão de participar do sistema de seguridade social, no entanto, a partir do momento em que há 

empregados sob sua jurisdição, ele é obrigado a pagar essa “contribuição parafiscal”65. 

Posteriormente a esse julgamento, o Congresso do EUA legislou norma capaz de assegurar a 

imunidade tributária a empregadores como o Sr. Lee66.  

Além dessas isenções de tributos federais, há também a tax exemption para 

propriedades de organizações religiosas67. Algumas constituições estaduais preveem que a 

legislação local deverá limitar o benefício fiscal aos espaços destinados exclusivamente as 

finalidades religiosas. Vale citar, respectivamente, as constituições do Estado de Minnesota e 

do Estado Alasca:  

                                                        
63 Tratam-se dos casos: Murdock v. Pennsylvania (1943); Follet v. Town of McCornick (1944); Walz v. Tax 
Commision of The New York City (1970); Committee for Public Education & Religious Liberty v. Nyquist 
(1973); United States v. Lee (1982); Mueller v. Allen (1983); Texas Monthly, Inc. v. Bullock (1989); Jimmy 
Swaggart Ministries v. Board of Equalization of California (1990); e Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. 
(2014) todos disponíveis em ZELINSKY, Edward A. Taxing the Church, Religion, Exemptions, 
Entanglement, and the Constitution. New York: Oxford University Press, 2017. p. 35 ss.  
64  Federal Insurance Contributions Act, está previsto no I.R.C. par. 3101, 26 USC par. 3101. Trata-se de uma 
retenção feita pelo empregador do salário dos empregados e paga por ele e pelos seus empregados: sendo 6,2% 
pela Seguridade Social de cada parte totalizando 12,4%, 1,45% pela taxa médica regular de cada parte 
totalizando 2,9% e a retenção de 0,9% do salário do empregado para taxa médica para aqueles que recebam mais 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil dólares). UNITED STATES OF AMERICA. Topic n° 751 Social Security and 
Medicare Withholding Rates. Disponível em < https://www.irs.gov/taxtopics/tc751> acesso em 22.03.2018. 
65  ZELINSKY. loc. cit. 
66  ZELINSKY. Ibidem.  p. 36 ss. 
67 ZELINSKY. Ibidem, p. 43 ss. 
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Artigo X Tributação 
Seção 1. Poder de tributar; isenções; poderes legislativos. O poder de tributar nunca 
será entregue, suspenso ou contraído. Os impostos devem ser uniformes sobre a 
mesma classe de sujeitos e serão cobrados e arrecadados para fins públicos, mas 
terrenos públicos, casas de escolas públicas, hospitais públicos, academias, 
instituições de ensino médio, universidades, todos os seminários de aprendizagem, 
todas as igrejas, propriedades da igreja, casas de culto, instituições de caridade 
puramente pública e propriedade pública usadas exclusivamente para qualquer 
propósito público, estarão isentas de tributação, exceto conforme disposto nesta 
seção. Pode haver isenção de tributação de bens pessoais que não excedam o valor 
de US$ 200 para cada família, indivíduo ou chefe de família e bens de consumo e 
maquinário agrícola, conforme determina a legislatura. O legislativo pode autorizar 
as empresas municipais a cobrar e coletar contribuições de melhorias locais sobre os 
bens que delas beneficiam sem levar em conta a avaliação monetária. A legislatura 
por lei pode definir ou limitar a propriedade isenta sob esta seção, além de igrejas, 
locais de culto e propriedade usada exclusivamente para fins educacionais por 
academias, instituições de ensino médio, universidades e seminários de 
aprendizagem. (Tradução Livre).68 

 
Artigo IX - Finanças e Tributação 
Seção 4. Isenções 
A propriedade real e pessoal do Estado ou de suas subdivisões políticas estará isenta 
de tributação sob condições e exceções que possam ser previstas por lei. Toda ou 
qualquer parte de propriedade usada exclusivamente para fins religiosos, 
beneficentes, de cemitério ou educacionais sem fins lucrativos, conforme definido 
por lei, estará isenta de tributação. Outras isenções de natureza semelhante ou 
diferente podem ser concedidas por lei geral. Todas as isenções válidas existentes 
serão mantidas até que de outra forma seja previsto por lei. (Tradução Livre).69 

 

Em outros estados, considerando a atividade filantrópica secular exercida pela 

Igreja, é vedada a revogação de isenções sobre a propriedade das organizações religiosas, 

como se verifica na Constituição do Estado de Nova Iorque: 

                                                        
68 Article X: Taxation 
Section 1. Power of taxation; exemptions; legislative powers. The power of taxation shall never be surrendered, 
suspended or contracted away. Taxes shall be uniform upon the same class of subjects and shall be levied and 
collected for public purposes, but public burying grounds, public school houses, public hospitals, academies, 
colleges, universities, all seminaries of learning, all churches, church property, houses of worship, institutions of 
purely public charity, and public property used exclusively for any public purpose, shall be exempt from taxation 
except as provided in this section. There may be exempted from taxation personal property not exceeding in 
value $200 for each household, individual or head of a family, and household goods and farm machinery as the 
legislature determines. The legislature may authorize municipal corporations to levy and collect assessments for 
local improvements upon property benefited thereby without regard to cash valuation. The legislature by law 
may define or limit the property exempt under this section other than churches, houses of worship, and property 
solely used for educational purposes by academies, colleges, universities and seminaries of learning. 
MINNESOTA. Constitution of the State of Minnesota. Disponível em 
<https://www.revisor.mn.gov/constitution/> acesso em 20.04.2018. 
69 Article IX – Finance and Taxation 
Section 4. Exemptions 
The real and personal property of the State or its political subdivisions shall be exempt from taxation under 
conditions and exceptions which may be provided by law. All, or any portion of, property used exclusively for 
nonprofit religious, charitable, cemetery, or educational purposes, as defined by law, shall be exempt from 
taxation. Other exemptions of like or different kind may be granted by general law. All valid existing exemptions 
shall be retained until otherwise provided by law. ALASKA. Alaska’s Constitution. Disponível em 
<http://w3.legis.state.ak.us/docs/pdf/citizens_guide.pdf> acesso em 20.04.2018. 
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ARTIGO XVI - TRIBUTAÇÃO 
[Poder de tributar; isenções de tributação] Seção 1. O poder de tributar nunca será 
renunciado, suspenso ou contratado, exceto quanto aos valores mobiliários emitidos 
para fins públicos, de acordo com a lei. Quaisquer leis que deleguem o poder de 
tributar deverão especificar os tipos de tributos que podem ser impostos e prever sua 
revisão. Isenções de impostos podem ser concedidas apenas por leis gerais. Isenções 
podem ser alteradas ou revogadas, exceto aquelas que isentam propriedades reais ou 
pessoais usadas exclusivamente para fins religiosos, educacionais ou de caridade, 
conforme definido por lei e de propriedade de qualquer corporação ou associação 
organizada ou conduzida exclusivamente para um ou mais de tais propósitos e não 
operando com fins lucrativos. (Tradução Livre)70 
 

Algumas Cortes estaduais interpretam a isenção das organizações religiosas 

dispostas nas Constituições Estaduais estendendo-as para abarcar propriedades filantrópicas e 

educacionais próprias dessas instituições71. 

A isenção tributária das organizações religiosas nos EUA é, portanto, assegurada 

por uma interpretação da Primeira Emenda Constitucional e garantida por meio do Internal 

Revenue Code, bem como pelas Constituições Estaduais. Por vezes, esses benefícios fiscais 

são questionados no Poder Judiciário que, na maioria dos seus julgados, entende pela licitude 

do tratamento favorecido.  

Há, nesse caso, a presença explícita da isenção tributária pela lei federal, bem 

como pelas leis estaduais e locais. Entende-se também que, em razão dos julgados da Corte 

Suprema estadunidense fundarem suas decisões de benefício tributário em respeito à Primeira 

Emenda Constitucional, existe uma imunidade implícita às organizações religiosas.  

 
2.4 CHINA 

 

                                                        
70 ARTICLE XVI - TAXATION  
[Power of taxation; exemptions from taxation] Section 1. The power of taxation shall never be surrendered, 
suspended or contracted away, except as to securities issued for public purposes pursuant to law. Any laws 
which delegate the taxing power shall specify the types of taxes which may be imposed thereunder and provide 
for their review. Exemptions from taxation may be granted only by general laws. Exemptions may be altered or 
repealed except those exempting real or personal property used exclusively for religious, educational or 
charitable purposes as defined by law and owned by any corporation or association organized or conducted 
exclusively for one or more of such purposes and not operating for profit. NEW YORK. The Constitution of 
the State of New York. Disponível em 
<https://www.dos.ny.gov/info/pdfs/Constitution%20January%202015%20amd.pdf> acesso em 20.04.2018. 
71 ZELINSKY. Ibidem, p. 44 ss. 
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A China é um dos Estados com um contexto profundamente divergente da 

realidade ocidental, seja pela sua formação histórica, seja pela sua estrutura política 

contemporânea. Apesar disso, não obstante o distanciamento entre a realidade prática e a 

previsão constitucional, é possível encontrar preceito na constituição chinesa que prescreve o 

direito à liberdade de crença religiosa. 

 
Artigo 36. Os cidadãos da República Popular da China gozam de liberdade de 
crença religiosa. 
Nenhum órgão do Estado, organização pública ou individual pode obrigar os 
cidadãos a acreditar em, ou não acreditar em, qualquer religião; nem podem 
discriminar os cidadãos que acreditam em, ou não acreditam em, qualquer religião. 
O Estado protege as atividades religiosas normais. Ninguém pode fazer uso da 
religião para se envolver em atividades que perturbem a ordem pública, prejudiquem 
a saúde dos cidadãos ou interfiram com o sistema educacional do Estado. 
Os corpos religiosos e os assuntos religiosos não estão sujeitos a nenhuma 
dominação estrangeira. (Tradução Livre)72 

 
Interessante observar que mesmo com liberdade religiosa, não é permitida a 

prestação de serviços de educação religiosa, tal como ocorre e é protegido em outros Estados. 

Além disso, não é autorizada a intervenção estrangeira nas religiões, o que explica uma 

especial dificuldade de estabelecimento de algumas organizações religiosas em território 

chinês, como a católica, a budista etc. Esse repúdio a qualquer intervenção estrangeira, 

principalmente àquelas que possam induzir a uma violação legal ou subverter o sistema 

socialista, é claramente exposta em uma publicação do governo Chinês73: 

 
O governo Chinês irá resolutamente se opor e lidar com organizações estrangeiras e 
indivíduos envolvidos em atividades que violem a Constituição, leis, regulamentos e 
políticas da China, suas tentativas de controlar as organizações religiosas da China, 

                                                        
72 Article 36. Citizens of the People’s Republic of China enjoy freedom of religious belief. 
No State organ, public organization or individual may compel citizens to believe in, or not to believe in, any 
religion; nor may they discriminate against citizens who believe in, or do not believe in, any religion. 
The State protects normal religious activities. No one may make use of religion to engage in activities that 
disrupt public order, impair the health of citizens or interfere with the educational system of the State. 
Religious bodies and religious affairs are not subject to any foreign domination. CHINA. Constitution of the 
People's Republic of China. Disponível em <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-
11/15/content_1372964.htm> acesso em 10.04.2018. 
73 CHINA. China’s Gabinet. China’s Policies and Practices on Protecting Freedom of Religious Belief, April 
3, 2018. Disponível em <http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_8004087.htm> acesso em 
09.04.2018. 



39 

 

para interferir nos assuntos religiosos da China e subverter o governo e o sistema 
socialista Chinês sob o pretexto de religião. (Tradução Livre)74 

 
A publicação continua expondo as necessidades da organização religiosa frente ao 

sistema socialista:  

 
Orientar ativamente as religiões na adaptação à sociedade socialista significa 
orientar os crentes religiosos a amar o seu país e compatriotas, salvaguardar a 
unidade nacional, a solidariedade étnica, subordinar-se e servir os interesses gerais 
da nação e do povo chinês. Significa também orientar grupos religiosos para apoiar a 
liderança do PCC e do sistema socialista; assegurar e seguir o caminho do 
socialismo com características chinesas; desenvolver religiões no contexto Chinês; 
abraçar valores centrais socialistas; levar adiante as boas tradições da China; integrar 
ensinamentos e regras religiosas com a cultura chinesa; cumprir as leis e 
regulamentos do Estado, e aceitar a administração do Estado de acordo com a lei. 
(...) 
A China encoraja todas as religiões a acompanharem os tempos e a se adaptarem à 
sociedade socialista, e contribuir com o crescimento econômico, a harmonia social, a 
prosperidade cultural, a solidariedade étnica e a unificação nacional. (Tradução 
Livre)75 

 
Com a finalidade de regular as organizações religiosas vigentes no Estado, o 

governo chinês reviu em 7 de setembro de 2017 o “Regulations on Religious Affairs” 76 que 

visa a proteger as legítimas atividades religiosas e prevenir as práticas extremas e ilegais77. 

No que toca ao sistema tributário, a China dispõe de 18 tipos diferentes de 

tributos, que podem ser enquadrados em 3 grandes grupos78:  

 Tributos sobre mercadorias e serviços 

 Tributos sobre a Renda 

                                                        
74 The Chinese government will resolutely oppose and deal with foreign organizations and individuals engaging 
in activities which violate China’s Constitution, laws, regulations and policies, their attempts to control China’s 
religious organizations, to interfere in China’s religious affairs and to subvert the Chinese government and 
socialist system under the guise of religion. 
75 Actively guiding religions in adapting to the socialist society means guiding religious believers to love their 
country and compatriots, safeguard national unity, ethnic solidarity, be subordinate to and serve the overall 
interests of the nation and the Chinese people. It also means guiding religious groups to support the leadership of 
the CPC and the socialist system; uphold and follow the path of socialism with Chinese characteristics; develop 
religions in the Chinese context; embrace core socialist values; carry forward China’s fine traditions; integrate 
religious teachings and rules with Chinese culture; abide by State laws and regulations, and accept State 
administration in accordance with the law. (…) 
China encourages all religions to keep pace with the times and adapt to the socialist society, and contribute to 
economic growth, social harmony, cultural prosperity, ethnic solidarity and national unification. 
76 Regulamento sobre assuntos religiosos. (Tradução Livre). 
77 CHINA. China revises regulation on religious affairs. Disponível em 
<http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2017/09/07/content_281475842719170.htm> acesso em 
22.04.2018. 
78 CHINA Tax System. Disponível em <http://www.chinatax.gov.cn/eng/n2367731/index.html> acesso em 
22.04.2018.  



40 

 

 Tributos sobre a Propriedade 

Quanto aos tributos sobre mercadorias e serviços, que são calculados 

considerando o volume de negócios vezes a alíquota – esta, por sua vez, está definida em 

tabela anexa à regulamentação79 - quando a organização religiosa prestar serviços tributáveis, 

transferir  ativos incorpóreos ou transferir imóveis no território chinês, ela estará isenta do 

pagamento das rubricas fiscais:80:  

 
Regulamentos provisórios sobre o imposto sobre as empresas da República Popular 
da China 
Artigo 8.º Os seguintes itens estão isentos do imposto sobre as empresas: 
(…) 
(6) Receitas de admissão para atividades culturais realizadas por auditórios, museus, 
centros culturais, instituições administrativas para locais protegidos por valor 
histórico e cultural, galerias de arte, salas de exposição, academias de pintura e 
caligrafia e bibliotecas; e renda de admissão para atividades culturais e religiosas 
realizadas em locais de culto religioso; e (...) (Tradução Livre)81 
 

Além disso, de acordo com ZHENG, é assegurada isenção do pagamento de 

tributos referentes a propriedades de organizações religiosas82. 

                                                        
79 Article 2  The tax items and tax rates of business tax shall be subject to the Schedule of Items and Tax Rates of 
Business Tax attached to the Regulations. (…) 
Article 4 Where any taxpayer provides taxable services, transfers intangible assets or sells real estates, the tax 
payable shall be computed according to the turnover and the prescribed tax rates. The formula for computing the 
tax payable is as follows:  
Tax payable = turnover × tax rate (…) 
Artigo 2º As rubricas fiscais e as taxas de imposto sobre o rendimento dos negócios ficarão sujeitas à Tabela de 
Itens e Taxas de Impostos do Imposto aos negócios anexa ao Regulamento.(...) 
Artigo 4º Quando qualquer contribuinte prestar serviços tributáveis, transferir ativos incorpóreos ou vender 
imóveis, o imposto a pagar será calculado de acordo com o volume de negócios e da alíquota determinada. A 
fórmula para calcular o imposto a pagar é a seguinte: 
Imposto a pagar = volume de negócios × alíquota 
CHINA. Interim Regulations on Business Tax of the People’s Republic of China. Disponível em < 
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_463_0_7.html> acesso em 02.07.2018. 
80 Article 1 Entities and individuals engaged in the provision of services as prescribed in the Regulations, the 
transfer of intangible assets or the sale of real estates within the territory of the People's Republic of China shall 
be the taxpayers of business tax, and shall pay business tax in accordance with the Regulations. Interim 
Regulations on Business Tax of the People’s Republic of China. Artigo 1.º As entidades e pessoas envolvidas na 
prestação de serviços, nos termos do Regulamento, a transferência de ativos incorpóreos ou a venda de imóveis 
no território da República Popular da China são contribuintes do imposto profissional e pagam o imposto 
profissional. de acordo com o Regulamento. CHINA. Ibidem. 
81 Interim Regulations on Business Tax of the People’s Republic of China  
Article 8 The following items shall be exempt from business tax: (…) 
(6) Admission incomes for cultural activities held by memorial halls, museums, cultural centers, administrative 
institutions for sites protected for historical and cultural value, art galleries, exhibition halls, academies of 
painting and calligraphy and libraries; and admission incomes for cultural and religious activities held at places 
of religious worship; and (…) 
82 ZHENG, Xiaoxi (Shannon). The tax system of China. IRET - Institute for Research on the Economics of 
Taxation n° 94, 23.12.2010, p. 18. 
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Observa-se, portanto, que apesar de a China manter um forte controle das 

organizações religiosas, inclusive sobre rito, doutrina e seus responsáveis, há previsão legal de 

benefícios tributários em favor das mencionadas instituições. 

O tratamento tributário benéfico aplicado às organizações religiosas está disposto 

em leis ordinárias, o que caracteriza a existência de isenção e não de imunidade tributária, em 

razão da ausência de previsão constitucional.  

 
2.5 ARÁBIA SAUDITA 

 
Com relação aos Estados escolhidos para análise, a Arábia Saudita apresenta 

algumas peculiaridades: (i) trata-se de uma monarquia; e (ii) é o único Estado confesso à 

religião específica, uma teocracia, conforme expressa sua Lei Básica, entendida como a 

Constituição daquele Estado:  

 
Artigo 1: O Reino da Arábia Saudita é um Estado Islâmico Árabe totalmente 
soberano. Sua religião será o Islã e sua constituição será o Livro de Deus e a Sunnah 
(Tradições) de Seu Mensageiro, que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele 
(PECE). Sua língua será árabe e sua capital será a cidade de Riade.  
(…) 
Artigo 23 O Estado deve proteger o credo islâmico, aplicar sua Shari'ah, impor o 
bem e proibir o mal e cumprir o dever de clamar a Deus. 
(…) 
Artigo 34: A defesa do credo, sociedade e pátria islâmicos é o dever de todo 
cidadão. A lei estabelecerá provisões para o serviço militar. (Tradução Livre)83 84 

 

O exercício de religiões diferentes do Islamismo – que é o oficialmente adotado 

pelo Estado - é desapropriado, acarretando a possibilidade de aprisionamento e morte de seus 

praticantes85.  

                                                        
83 Article 1: The Kingdom of Saudi Arabia is a fully sovereign Arab Islamic State. Its religion shall be Islam and 
its constitution shall be the Book of God and the Sunnah (Traditions) of His Messenger, may God’s blessings 
and peace be upon him (PBUH). Its language shall be Arabic and its capital shall be the city of Riyadh.  (…) 
Article 23:  The State shall protect the Islamic creed, apply its Shari‘ah, enjoin the good and prohibit evil, and 
carry out the duty of calling to God. (…) 
Article 34: Defense of the Islamic creed, society, and homeland is the duty of every citizen. The Law shall set 
forth provisions for military service. SAUDI ARABIA. Basic Law of Governance. Disponível em 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sa/sa016en.pdf> acesso em 23.04.2018. 
84 SAUDI ARABIA. Ibidem.  
85 HARRINGTON, Justine. Culture & Religion of Saudi Arabia. Disponível em 
<http://traveltips.usatoday.com/culture-religion-saudi-arabia-15694.html> acesso em 22.04.2018. 
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Em relação à tributação, a Lei Básica da Arábia Saudita prescreve apenas que a 

cobrança de tributos só será imposta em caso de necessidade. 

 
Artigo 20: Impostos e taxas podem ser cobrados somente se necessário e em uma 
base justa. Eles podem ser cobrados, revisados, abolidos ou isentos somente de 
acordo com a Lei. (Tradução Livre).86 
 

A referência legal sobre tributos na Arábia Saudita é sucinta, mas complexa. O 

Estado opera com dois sistemas de tributação paralelos, fundados em conceitos pessoais87: 

para cidadãos e empresas sauditas e do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)88 vige a 

Regulação Zakat, para os demais aplica-se o Income Tax Law89: 

 
As pessoas que estão sujeitas à tributação Zakat (por lei) no Reino da Arábia 
Saudita são as seguintes: 
1. Todos os sauditas e ou indivíduos de um dos países do Conselho de Cooperação 
do Golfo (CCG), que realizam suas atividades dentro do Reino da Arábia Saudita 
em mercadorias. 
2. Todos os tipos de empresas sauditas, a tributação Zakat será em cotas de parceiros 
sauditas ou os cidadãos do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), bem como nas 
suas participações em companhias registradas em um dos Conselhos de Cooperação 
do Golfo (CCG) e operando dentro do Reino da Arábia Saudita. (Tradução Livre)90  

 
A Regulação Zakat é fundamentada nas regras do Islamismo, por vezes tratada 

como “Islamic Tax”, conforme se depreende da leitura das instruções91:  

 
1. Todas as empresas e pessoas sauditas: homens, mulheres, adultos, menores ou 
legalmente incapazes, estão sujeitas a zakat após o término de um ano sob as 
provisões da Jurisprudência Islâmica a partir de 1/1/1370 H (correspondendo a 
13/10/1950 ). 

                                                        
86 Article 20: 
Taxes and fees may be imposed only if needed and on a just basis. They may be imposed, revised, abolished, or 
exempted only in accordance with the Law. 
87ALTHUNAYAN, Turki. Dealing with the Fragmented International Legal Environment: WTO, 
Internacional Tax. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. p 53. 
88 GCC: Gulf Cooperation Council – Conselho de Cooperação do Golfo que abarca: Omã, Emirados Árabes 
Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait. 
89 OXFORD BUSINESS GROUP. Tax system and tax regulations. Disponível em 
<https://oxfordbusinessgroup.com/overview/maintaining-stability-tax-system-and-regulations-potential-
investors> acesso em 23.04.2018. 
90 People who are Subject for Zakat collection (by law) in the Kingdom of Saudi Arabia are the following: 
1. All Saudi Individuals or individuals from one of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, who carry 
out their activities within the Kingdom of Saudi Arabia in Goods. 
2. All types of Saudi companies, Zakat collection will be on Saudi partners quotas or the citizens of the Gulf 
Cooperation Council (GCC), as well as their shares in companies registered in one of the Gulf Cooperation 
Council (GCC) and operates within the Kingdom of Saudi Arabia. 
91 SAUDI ARABIA. Zakat Regulations. Disponível em 
<https://www.mof.gov.sa/en/Knowledgecenter/Pages/ZakahInstructions.aspx> acesso em 22.04.2018. 
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2. Capital e seus rendimentos, receitas, lucros e ganhos de pagadores de zakat estão 
sujeitos a zakat de acordo com as disposições islâmicas relevantes. (Tradução 
Livre).92 

 

Para as empresas e residentes dos demais Estados, aplica-se o Income Tax Law:  

 
Artigo 2: Pessoas sujeitas a tributação 
(a) Uma empresa de capital residente com relação a ações de parceiros não sauditas. 
(b) Uma pessoa natural não saudita residente que conduz negócios no Reino. 
(c) Um não residente que conduz negócios no Reino através de um estabelecimento 
permanente. 
(d) Um não residente com outros rendimentos tributáveis de fontes dentro do Reino. 
(e) Uma pessoa envolvida no campo do investimento em gás natural. 
(f) Uma pessoa envolvida no campo da produção de petróleo e hidrocarbonetos. 
(Tradução Livre).93 

 

O Income Tax Law, assim como a Regulação Zakat94 faz expressa previsão de 

dedução tributária em caso de doação a agências públicas ou sociedades filantrópicas sem fins 

lucrativos, abstendo-se, no entanto, de mencionar as organizações religiosas:  

 
Artigo 11: Doações 
Ao determinar a base tributável de cada contribuinte, uma dedução é permitida para 
doações pagas durante o exercício tributável a agências públicas ou sociedades 
filantrópicas licenciadas no Reino, que são organizações sem fins lucrativos, e 
estão autorizadas a receber doações. (Tradução Livre)95 

 

A tributação do Zakat tem fundamento religioso e visa a favorecer os 

muçulmanos.96 Assim, não há tributação sobre a religião, dado que o Estado busca resguardar 

e manter a o Islão, bem como todos aqueles que são considerados muçulmanos, em 

detrimento das demais organizações religiosas:  

                                                        
92 1. All Saudi companies and persons: male, female, adults, minors or legally incompetent, are subject to zakat 
after completion of one year under the provisions of Islamic Jurisprudence starting from 1/1/1370 H 
(corresponding to 13/10/1950). 
2. Capital and its proceeds, receipts, profits and gains of zakat payers are subject to zakat in accordance with 
relevant Islamic provisions. 
93 Article 2: Persons Subject to Taxation 
(a) A resident capital company with respect to shares of non-Saudi partners. 
(b) A resident non-Saudi natural person who conducts business in the Kingdom. 
(c) A nonresident who conducts business in the Kingdom through a permanent establishment. 
(d) A nonresident with other taxable income from sources within the Kingdom. 
(e) A person engaged in the field of natural gas investment. 
(f) A person engaged in the field of oil and hydrocarbons production. 
94 OXFORD BUSINESS GROUP. Ibidem. 
95 Article 11: Donations  
In determining the tax base of each taxpayer, a deduction is allowed for donations paid during the taxable year to 
public agencies or philanthropic societies licensed in the Kingdom which are nonprofit organizations and are 
allowed to receive donations. 
96 ALTHUNAYAN. Ibidem, p. 47. 
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O dilema para as nações islâmicas, que teoricamente são obrigadas a seguir os 
princípios islâmicos, é que, desde o princípio, seu governo foi elaborado de acordo 
com linhas teocráticas e porque a maioria das populações dessas nações consiste de 
cidadãos islâmicos,(...) seus sistemas fiscais em princípios consistentes com o Islã. 
Como resultado, os não-muçulmanos, sejam ou não residentes de uma determinada 
nação, estão sujeitos a impostos diferentes e mais altos, e são tratados de forma 
diferente e de uma maneira que pode ser chamada de injusta. Por outro lado, como o 
zakat, o imposto islâmico, é considerado pelos muçulmanos como imposto por 
Deus, todos os muçulmanos devem pagar ou distribuir seu zakat para quem o 
merece (por exemplo, os pobres e os necessitados). (Tradução Livre).97  

 

Com relação à Arábia Saudita podemos identificar que não há tributação das 

organizações religiosas, tendo em vista que o Estado adota uma religião específica e, na 

prática, inviabiliza o exercício de qualquer outra religião. Além disso, por meio de seu 

exercício tributário, favorece os muçulmanos, que, conforme disposição na Lei Básica, são os 

jovens educados na Arábia Saudita98.  

Pelo exposto, na Arábia Saudita não há imunidade nem isenção tributária 

concedida às organizações religiosas. Contudo, há afetação de parte da arrecadação tributária 

em benefício do Islão.  

                                                        
97 The dilemma for Islamic nations, which are theoretically obliged to follow Islamic principles, is that, because 
their governance has from the beginning been worked out along theocratic lines, and because the majority of 
these nations’ populations consist of Islamic citizens, they feel must base their tax systems on principles 
consistent with Islam. As a result, non-Moslems, whether or not they residents of a given nation, are subject to 
different and higher taxes, and are treated differently and in a way that might be called inequitable. On the other 
hand, because zakat, the Islamic tax, is believed by Muslims to be imposed by God, all Moslems are supposed to 
pay or distribute their zakat to whomever deserves it (for example, the poor and the needy). 
98 Article 13: Education shall aim to instill the Islamic creed in the young, impart knowledge and skills to them, 
and prepare them to be useful members in the building of their society, loving their homeland, and taking pride 
in its history.  
Artigo 13: A educação terá como objetivo incutir o credo islâmico nos jovens, transmitir conhecimentos e 
habilidades para eles, e prepará-los para serem membros úteis no construção de sua sociedade, amando sua terra 
natal, e tendo orgulho de sua história. (Tradução Livre) 
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3 TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS NO BRASIL 

 
Alguns anos após o descobrimento do Brasil, no século XVI, houve uma difusão e 

expansão do catolicismo, especialmente pela atuação dos missionários jesuítas e franciscanos 

e pela relação do Estado Português com a Igreja Católica99. 

A partir da segunda metade do século XIX, houve uma revitalização do 

catolicismo na Europa, que influenciou novas práticas religiosas católicas no Brasil100. Na 

segunda metade do século XX, cresce a influência principalmente do protestantismo e do 

pentecostalismo101. 

Esse contexto histórico brasileiro, associado a uma formação ética multicultural 

de seu povo, contribuiu para que as suas Constituições tratassem das organizações religiosas 

em seus textos.102  

 
3.1 TRATAMENTO TRIBUTÁRIO CONFERIDO ÀS ORGANIZAÇÕES 

RELIGIOSAS PELAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 
Em 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira constituição brasileira, 

denominada Constituição Política do Império do Brasil. Foi a única constituição nacional 

confessa a determinada organização religiosa, no caso, a Religião Católica103104. 

                                                        
99 MACEDO, Emiliano Unzer. Religiosidade popular brasileira colonial: um retrato sincrético. Revista 
Ágora, Vitória, n. 7, 2008, p.1-20. p. 3. 
100 WERNET, Augustin. “Congregações femininas no Brasil e o reavivamento religioso em fins do século XIX” 
apud SOUZA, Rodrigo Franklin. Religiosidade no Brasil. Estudos Avançados 27 (79), 2013, p. 285-288. 
101 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O Protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. REVISTA USP, São 
Paulo, n.67, p. 48-67, setembro/novembro 2005. p. 54. 
102 MAIA, Cleusa Aparecida da Costa A imunidade tributária dos templos de qualquer culto nas 
constituições brasileiras. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano MMXV, Nº. 000077, 
08/12/2015. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/imunidade-tributaria-dos-templos-de-
qualquer-culto-nas-constituicoes-brasileiras> acesso em 24.05.2018. pg. 4 
103 MAIA. loc. cit. 
104

 Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras 
Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma 
alguma exterior do Templo. BRASIL. Constituição Politica do Imperio do Brazil de 25 de março de 1824. 
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm> acesso em 27.05.2018. 
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O compromisso com a manutenção da Religião Católica no Brasil também se 

reflete no art. 103105, que trata do juramento do monarca106. 

No entanto, o texto constitucional imperial não dispõe em que âmbitos e de que 

forma se dará esse compromisso, permanecendo silente no que toca aos benefícios fiscais107. 

Ricardo Lobo Torres sustenta que nessa Constituição não há a imunidade 

tributária em razão da disposição do art. 179, inciso 15: “ninguém está isento de contribuir 

para as despesas do Estado na proporção dos seus haveres”. Apesar dessa previsão expressa, 

há diversas normas infraconstitucionais concessivas de benefícios fiscais para mitras e 

conventos108, como o Decreto n° 3.258, de 25 de abril de 1885 que isentou o Seminário 

Episcopal do Pará do pagamento do imposto predial. 

Por sua vez, a Constituição da República Velha, promulgada em 24 de fevereiro 

de 1891, tem como característica o federalismo, em substituição ao centralismo da 

Constituição de 1824, havendo, dessa forma, uma distribuição do poder entre a União, os 

Estados e os Municípios109. 

Essa Constituição não se vinculou a nenhuma organização religiosa. Permitiu a 

liberdade de crença, em seu art. 72110, mas vedou as subvenções às organizações religiosas no 

§ 7º111 do referido artigo e no art. 11:  

                                                        
105 Art. 103. O Imperador antes do ser acclamado prestará nas mãos do Presidente do Senado, reunidas as duas 
Camaras, o seguinte Juramento - Juro manter a Religião Catholica Apostolica Romana, a integridade, e 
indivisibilidade do Imperio; observar, e fazer observar a Constituição Politica da Nação Brazileira, e mais Leis 
do Imperio, e prover ao bem geral do Brazil, quanto em mim couber. Brasil. Ibidem. 
106 CASAMASSO, Marco Aurélio Lagreca. Estado, Igreja e Liberdade Religiosa na “Constituição Política 
do Império do Brasil”, de 1824.  Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE 
nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010, p. 6167-6176 
107 MAIA. loc. cit. 
108 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – os direitos humanos 
e a tributação: imunidades e isonomia. 3 ed. revista e atualizada até 31.12.2003, data da publicação da 
Emenda Constitucional de 19.12.2003 – Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 250. 
109 TRINDADE, Sérgio Luiz Bezerra. Constituição de 1891: as limitações da cidadania na República Velha. 
Revista da FARN, Natal, v.3, n.1/2, jul. 2003/jun. 2004, p. 175 et seq. 
110 Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos 
concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: (...) 
§ 3º Todos os individuos e confissões religiosas podem exercer publica e livremente o seu culto, associando-se 
para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito commum. BRASIL. Constituição da 
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Art 11 - É vedado aos Estados, como à União: 
1º) criar impostos de trânsito pelo território de um Estado, ou na passagem de um 
para outro, sobre produtos de outros Estados da República ou estrangeiros, e, bem 
assim, sobre os veículos de terra e água que os transportarem; 
2º) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos; 
3º) prescrever leis retroativas.112 

 
Nesse contexto, não foi concedida imunidade tributária na Constituição da 

República Velha.  

A Constituição promulgada em 16 de julho de 1934, com a inspiração na 

Constituição de Weimar 1919, adota características próprias de um Estado de Bem Estar 

Social.113 O art. 17 da Constituição de 1934 dispõe sobre a liberdade de crença e a laicidade 

do Estado114. 

No âmbito dos benefícios fiscais, a Constituição de 1934 concede imunidade 

tributária aos estabelecimentos particulares de educação115, no entanto, quanto às 

organizações religiosas, mantém-se silente.116 

A Constituição seguinte, outorgada em 10 de novembro de 1937, implantando o 

“Estado Novo”, é apelidada de “Polaca” por sua inspiração na Constituição Polonesa Fascista 

de 1935.117 

Houve a manutenção da liberdade do exercício de crença e previsão constitucional 

do Estado laico118. A ausência de confissão religiosa estatal fica clara no preâmbulo, em que 
                                                                                                                                                                             

Republica dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm> acesso em 27.04.2018. 
111

 § 7º Nenhum culto ou igreja gosará de subvenção official, nem terá relações de dependencia ou alliança com 
o Governo da União, ou o dos Estados. A representação diplomatica do Brasil junto á Santa Sé não implica 
violação deste principio. BRASIL. Ibidem. 
112

 BRASIL. Ibidem. 
113 DANIELI FILHO. PILAU SOBRINHO. loc. cit. 
114

 Art. 17 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 
II - estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos;  
III - ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto, ou igreja sem prejuízo da colaboração recíproca 
em prol do interesse coletivo; (...) BRASIL. Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil de 16 
de julho de 1934. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm> 
acesso em 27.04.2018. 
115 Art. 154 - Os estabelecimentos particulares de educação, gratuita primária ou profissional, oficialmente 
considerados idôneos, serão isentos de qualquer tributo. Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil 
de 16 de julho de 1934. Ibidem. 
116 MAIA. Ibidem, p. 6. 
117 MAIA. op. cit., p.7. 
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não há a invocação a Deus119, diferenciando-se das Constituições de 1824 e 1934, em que tal 

invocação constava expressamente do preâmbulo e se alinhando à Constituição de 1891 que 

não continha esse teor. 

No âmbito dos benefícios fiscais às organizações religiosas, a Constituição de 

1937 manteve a sistemática da Constituição de 1934, não prescrevendo imunidade tributária 

para as referidas entidades.  

A Constituição promulgada em 18 de setembro de 1946 redemocratiza a política 

nacional120. Há a manutenção da laicidade Estatal, no entanto, a invocação a Deus retorna ao 

preâmbulo: “Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, em 

Assembléia Constituinte para organizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a 

seguinte”.121 

No âmbito das organizações religiosas reitera-se a vedação a União, Estados e 

Municípios de se vincularem a determinadas organizações religiosas ou subvencionar-lhes, 

                                                                                                                                                                             
118 Art. 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à 
segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
4º) todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se 
para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum, as exigências da ordem pública e 
dos bons costumes; (...) BRASIL. Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil de 10 de 
novembro de 1937. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm> 
acesso em 27.04.2018. 
119 “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL , 
ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por 
conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente a gravação dos dissídios partidários, que, uma, notória 
propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação, de conflitos ideológicos, 
tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a 
funesta iminência da guerra civil; 
ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais 
extensa e mais profunda, exigindo remédios, de caráter radical e permanente; 
ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o Estado de meios normais de preservação e 
de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo; 
Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras justificadamente 
apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a 
decomposição das nossas instituições civis e políticas; 
Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência, e ao povo brasileiro, sob 
um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua 
prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o Pais:” BRASIL. Ibidem. 
120 MAIA. loc. cit. 
121 BRASIL. Constituição da Republica dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946. 
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm> acesso em 27.04.2018. 
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mas é a primeira constituição brasileira a prever expressamente a imunidade dos templos de 

qualquer culto:  

 
Art 31 - A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado: 
(...) 
II - estabelecer ou subvencionar cultos religiosos, ou embaraçar-lhes o exercício; 
III - ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem 
prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse coletivo; 
(...) 
V - lançar impostos sobre: 
(...) 
b) templos de qualquer culto bens e serviços de Partidos Políticos, instituições de 
educação e de assistência social, desde que as suas rendas sejam aplicadas 
integralmente no País para os respectivos fins; 

 
Destaca-se que o Código Tributário Nacional publicado em 27 de outubro de 

1966, por meio da Lei n° 5.172, sob a vigência da Constituição de 1946, dispõe em seu texto 

o benefício fiscal às organizações religiosas:  

 
Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
IV - cobrar imposto sobre: 
(...) 
b) templos de qualquer culto; 

 
Essa disposição do Código Tributário Nacional não teve qualquer alteração legal e 

mantém-se em vigência até os dias de hoje.  

A Constituição brasileira publicada, em 24 de janeiro de 1967, atendeu às 

demandas do Regime Militar, prevendo em seu texto a centralização das decisões políticas na 

União, no âmbito do Poder Executivo e, em decorrência disso, enfraquecendo a governança 

dos Estados e dos Municípios.122  

A Emenda Constitucional n° 1 de 17 de outubro de 1969123 promoveu substanciais 

alterações no texto original da Constituição. Apesar de dispor de características relevantes 

                                                        
122 DANIELI FILHO. PILAU SOBRINHO. Ibidem, p. 6192. 
123 Há divergência doutrinária sobre se a Emenda Constitucional n° 1 de 1969 seria uma nova Constituição tendo 
em vista que há uma substancial reforma do texto constitucional, nesse trabalho foi considerado o entendimento 
de Paulo Gustavo Gonet Branco, Gilmar Ferreira Mendes (Curso de Direito Constitucional – 10ª edição – São 
Paulo: Saraiva, 2015, p. 102) e Alexandre de Moraes (MORAES, Alexandre de. Direito constitucional – 33. ed. 
rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017, p. 327) que se trata de Emenda 
à Constituição e, não, novo texto constitucional.  
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para a formação do Sistema Tributário nacional no futuro, essa Emenda Constitucional não 

alterou o tratamento dado às organizações religiosas no texto original da Constituição, 

assegurando a liberdade de crença124 – sob a condicionante de ordem pública – bem como a 

imunidade tributária às organizações religiosas, nos mesmos termos do Código Tributário 

Nacional: 

 
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
- instituir impôsto sôbre: 
(...) 
b) os templos de qualquer culto;125 
 

Manteve-se, portanto, a imunidade tributária das organizações religiosas tal como 

entendido pela doutrina de Direito Tributário brasileiro.  

Em 5 de outubro de 1988 é promulgada a Constituição da República Federativa 

do Brasil vigente até os dias atuais, que deu prioridade aos direitos individuais, assegurando a 

liberdade de crença em seu rol de direitos fundamentais126.  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
(...) 
VI - é inviolável a 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;127 
 

                                                        
124 Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: (...) 
§ 6º Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ninguém será privado de qualquer dos 
seus direitos, salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, caso em a lei poderá 
determinar a perda dos direitos incompatíveis com escusa de consciência. BRASIL. Emenda constitucional n° 
1 de 17 de outubro de 1969. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm> acesso em 
27.04.2018. 
125 BRASIL. Ibidem. 
126 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional – 10ª edição 
– São Paulo: Saraiva, 2015, p. 101 ss. 
127 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> acesso em 27.04.2018. 
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Como forma de garantir o pleno exercício dessa liberdade de crença e de culto, a 

Constituição de 1988 prevê benefício fiscal às organizações religiosas quanto a patrimônios, 

rendas e serviços destinados a sua finalidade, nos seguintes termos:  

 
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.128 

 
Ricardo Lobo Torres sustenta que o benefício fiscal dado às organizações 

religiosas é a verdadeira imunidade fiscal, representando o contraponto fiscal à liberdade 

religiosa129. No entender do referido doutrinador, o fundamento jurídico do tratamento 

tributário benéfico disposto no art. 150, VI alínea “b” CRFB/88 é a liberdade religiosa, um 

dos pilares do liberalismo e do Estado de Direito. Assim, o cidadão não está sujeito à 

tributação pela prática de sua crença130.  

Aliomar Baleeiro aponta que a Constituição de 1988 adota valores espirituais 

invocando, por exemplo, a proteção de Deus em seu preâmbulo131, assim, é natural que ela 

busque preservar esses valores pelos mecanismos que dispõe.132  

O benefício fiscal assegurado às organizações religiosas, dessa forma, pode ser 

reconhecido como uma tutela a um valor jurídico reconhecido como fundamental pelo 

Estado.133 

                                                        
128 BRASIL. Ibidem. 
129 TORRES. Ibidem, p. 250. 
130 TORRES. op. cit., p. 251. 
131 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” BRASIL. Ibidem. 
132 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7ª Ed. rev. e compl. à luz da 
Constituição de 1988 até a Emenda Constitucional n° 10/1996. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 307. 
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3.2 TRATAMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL CONFERIDO ÀS 

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS NO BRASIL 

 
A compreensão do conceito de “templo de qualquer culto” e suas dimensões 

diante do complexo sistema tributário brasileiro importa para dimensionar os limites práticos 

do benefício fiscal.  

Segundo Ricardo Lobo Torres, a imunidade tributária é destinada à organização 

religiosa e não ao templo considerado de forma objetiva, seu titular é a pessoa jurídica que 

promove as práticas da crença134. 

 
Templo de qualquer culto é conceito espiritual. Não significa apenas o prédio onde 
se pratica o culto, senão se identifica com a própria religião. A proteção se estende 
ao exercício do culto em todas as suas manifestações, bem como o local onde é 
praticado.135 

 
Aliomar Baleeiro sustenta que a edificação só poderá ser entendida como templo 

se for adaptada materialmente para que atenda às demandas da liturgia.136 O doutrinador 

aponta que não se trata de fato econômico, não auferindo capacidade contributiva que o torne 

sujeito passivo de arcar com tributos, condição que se estende aos ministros das organizações 

religiosas pela contraprestação do culto que celebram. 137 

Importa observar que o texto constitucional não esclarece expressamente o que é 

culto nem qual organização religiosa é abrangida pelo benefício fiscal, trata-se de um conceito 

aberto devendo o intérprete adequá-lo a fim de não prejudicar as crenças das minorias.138 Para 

Ricardo Lobo Torres, o conceito de organização religiosa precisa ser funcional: “basta que as 

                                                                                                                                                                             
133 MARTINS, Ives Gandra da Silva. RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Imunidade tributária dos 
templos de qualquer culto (art. 150, VI, b, da CF) e a sua extensão a remuneração dos sacerdotes e 
pastores inclusive a doações – côngrua paroquial – desoneração do IR – Consulta. Disponível em 
http://www.gandramartins.adv.br/parecer/detalhe/id/cb6aae2f008c852b3076d386a493fba7 acesso em 
27.05.2018, p. 31. 
134 TORRES. Ibidem, p. 253. 
135 TORRES. loc. cit. 
136 BALEEIRO. Ibidem, p. 311. 
137 BALEEIRO. loc. cit. 
138 TORRES. Ibidem, p. 253 
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pessoas se reúnam livremente para a prática do culto e se sintam moralmente obrigadas 

pelos princípios deles emanados.”139 

Há, portanto, a necessidade de prática de uma religião para que haja a imunidade 

tributária. Nesse sentido se manifestou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 562.351/RS140: 

 
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA CARTA FEDERAL. NECESSIDADE DE 
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. 
ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA DO 
TERMO “TEMPLOS DE QUALQUER CULTO”. MAÇONARIA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE 
E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. 
I – O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da 
Constituição Federal exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei. 
II – Assim, para se chegar-se à conclusão se o recorrente atende aos requisitos da lei 
para fazer jus à imunidade prevista neste dispositivo, necessário seria o reexame do 
conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, na espécie, o teor da Súmula 
279 do STF. Precedentes.  
III – A imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, b, é restrita aos templos de 
qualquer culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se 
professa qualquer religião. 
IV - Recurso extraordinário parcialmente conhecido, e desprovido na parte 
conhecida. 

 
Atento às disposições do sítio eletrônico da Grande Loja Maçônica do Estado do 

Rio Grande do Sul, que esclarecia a natureza das atividades141, o Relator do Recurso 

Extraordinário, Ministro Ricardo Lewandowski, ponderou que a referida instituição não se 

definia como religião, vedando-se, portanto, a imunidade tributária assegurada 

especificamente às organizações religiosas.  

                                                        
139 TORRES. loc. cit. 
140 RE 562.351/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.12.2012. 
141 Trecho do Acórdão: “A Maçonaria é uma Ordem Iniciática mundial. É apresentada como uma comunidade 
fraternal hierarquizada, constituída de homens que se consideram e se tratam como irmãos, livremente aceitos 
pelo voto e unidos em pequenos grupos, denominados Lojas ou Oficinas, para cumprirem missão a serviço de 
um ideal. Não é religião com teologia, mas adota templos onde desenvolve conjunto variável de cerimônias, que 
se assemelha a um culto, dando feições a diferentes ritos. Esses visam despertar no Maçom o desejo de penetrar 
no significado profundo dos símbolos e das alegorias, de modo que os pensamentos velados neles contidos sejam 
decifrados e elaborados. Fomenta sentimentos de tolerância, de caridade e de amor fraterno. Como associação 
privada e discreta ensina a busca da Verdade e da Justiça”  
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Além disso, importa esclarecer o teor do § 4º do art. 150 CRFB/1988 quanto à 

abrangência dos termos patrimônio, renda, serviços e finalidades essenciais.  

No que toca ao termo patrimônio, Aliomar Baleeiro entende que todos os móveis 

e imóveis utilizados para a prática do culto estão abrangidos no conceito constitucional, 

incluindo, assim, os meios para a realização de missões itinerantes.142 Destaque-se que esta 

imunidade tributária está adstrita às finalidades essenciais das organizações religiosas, não 

abrangendo bens utilizados com finalidade econômica ou comercial, mercadoria vendida a 

terceiros e as terras improdutivas.143  

Quanto aos terrenos isolados das organizações religiosas, o Supremo Tribunal 

Federal mudou seu entendimento no julgamento do RE 325.822/SP para incluí-los na 

imunidade tributária, sob o voto divergente do Ministro Gilmar Mendes: 

 
Recurso extraordinário. 2. 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. Artigo 150, VI, “b” e § 4º, 
da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que 
se encontram alugados. 4. 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”. 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo 
das alíneas “b” e “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação 
entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido.  
(RE 325.822/SP, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 18.12.2002) 

 
O entendimento do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a imunidade 

tributária em terreno isolado explorado economicamente como estacionamento visou a 

resguardar o patrimônio da organização religiosa que, destinado à finalidade econômica para 

atender às necessidades essenciais, dependia daquela renda para a manutenção de suas 

atividades.  

Nesse sentido se manifesta SILVA MARTINS e MARTINS RODRIGUES144:  

 

                                                        
142 BALEEIRO. Ibidem, p. 312. 
143 TORRES. Ibidem, p.255. 
144 MARTINS. RODRIGUES. Ibidem, p. 24. 
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O patrimônio objeto tutelado pela norma de imunidade constitucional deve ser 
entendido como todo o conjunto de bens e direitos da entidade. O patrimônio não é 
algo divisível, é uno, cada entidade possui um único patrimônio, que compreende 
seus direitos, bens e propriedades imóveis. Não faz sentido reduzir o conceito de 
patrimônio apenas àquela parcela correspondente à propriedade do templo, ou seja, 
onde está edificada a igreja, ou da sede da entidade no caso de entidade assistencial, 
como pretendem as Municipalidades para efeitos de IPTU. 
 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal vem sendo o da extensão do 

benefício tributário a todo o patrimônio que, em alguma medida, contribua para a prática da 

crença religiosa. Nesse sentido, o Tribunal Pleno deu provimento a Recurso Extraordinário 

para considerar cemitérios que consubstanciem extensões de entidades de cunho religioso 

como beneficiário do tratamento dado às organizações religiosas:  

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA. IPTU. ARTIGO 150, VI, “B”, CB/88. CEMITÉRIO. EXTENSÃO 
DE ENTIDADE DE CUNHO RELIGIOSO. 
1. Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso 
estão abrangidos pela garantia contemplada no artigo 150 da Constituição do Brasil. 
Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. 
2. 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 artigos 5º, VI, 19, I e 150, VI, “b”. 
3. As áreas da incidência e da imunidade tributária são antípodas. 
Recurso extraordinário provido. 
(RE nº 578.562-9/BA, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJe 12.09.2008) 

 
Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo estendeu o benefício 

fiscal à edificação em construção - destinada a tornar-se templo - sobre o ISS almejado pelo 

Município de Campinas:  

 
O presente caso refere-se à incidência de ISSQN sobre a construção de templo 
religioso. A apelada invocou não apenas a imunidade em face do que dispõe o art. 
150, inc. VI, b da Constituição, mas também a não incidência do ISSQN pelo fato de 
não se tratar de serviço remunerado, mas gratuito, dado que a construção do templo 
em questão foi feita em regime de mutirão, sem mão-de-obra remunerada.(...) 
Verifica-se que o templo religioso em si é essencial às finalidades religiosas da 
entidade demandante. A igreja é o local em que os crentes da religião encontram-se 
para receber e praticar os ensinamentos. Portanto, forçoso concluir que a construção 
da igreja relaciona-se com as finalidades essenciais das entidades religiosas. (...) 
Se a imunidade religiosa garantida constitucionalmente abrange o patrimônio, a 
renda e os serviços essenciais do templo, não é factível deixar de reconhecer a 
impossibilidade de incidência do ISSQN sobre a construção do prédio que servirá de 
reunião para os fiéis, visto que essencial para a finalidade da entidade religiosa, 
razão pela qual deve ser mantida a nulidade do ato administrativo de lançamento do 
referido tributo contra a apelada. (...) 
Assim, o lançamento deve mesmo ser anulado, visto que incabível o imposto 
cobrado, seja pela imunidade, seja pela inocorrência de prestação de serviço sujeita à 
exação do município. 
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(AP 4030197-62.2013.8.26.0114, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. Mônica 
Serrano, Dje 14.12.2015)  
 

A renda dos templos é decorrente da prática do culto, entendido como as 

espórtulas, os dízimos e as doações de qualquer tipo. Incluíram-se nesse tratamento tributário 

diferenciado os rendimentos de capital e os lucros de aplicação do mercado financeiro,145 

como entendeu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 939-7 que julgou 

inconstitucional Emenda Constitucional que previa a incidência do IPMF sobre templos, 

desconsiderando a imunidade tributária do art. 150, VI da CRFB/1988.146 

Ricardo Lobo Torres ensina que os serviços religiosos, independente de 

onerosidade, não sofrem incidência de impostos, mesmo aqueles que envolvam, em alguma 

medida, fornecimento de mercadorias, como nas assistências sociais às pessoas carentes. Os 

serviços desvinculados dessa finalidade pagam impostos. 147 

A questão da imunidade tributária sobre serviços religiosos foi tema da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n° 3.421 movida pelo Governador do Estado de São Paulo 

contra a Lei n° 14.586 do Estado do Paraná que isenta as organizações religiosas do 

pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos serviços públicos de 

fornecimento de gás, energia e eletricidade.  

No entendimento do requerente, a referida lei viola disposição da Lei 

Complementar n° 24 de 07 de janeiro de 1975 que exige prévio convênio interestadual, 

firmado no âmbito do CONFAZ, para que os Estados renunciem a determinadas receitas, 

visando, assim, a evitar as denominadas “guerras fiscais”.148 

A questão foi levada ao Tribunal Pleno que, sob votação unânime, nos termos do 

voto do Relator, entendeu que o pleito era improcedente.  

                                                        
145 TORRES. Ibidem, p. 256. 
146 ADIN 939-7, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 18.03.1994. 
147 TORRES. loc. cit. 
148 “A disciplina legal em exame apresenta peculiaridades a merecerem reflexão para concluir estar configurada 
ou não, a denominada “guerra fiscal”.” Inteiro teor – ADI 3.421, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 
28.05.2010. 
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ICMS – SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS PRÓPRIOS, DELEGADOS, 
TERCERIZADOS OU PRIVATIVOS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS – 
IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA – CONTAS – 
AFASTAMENTO – “GUERRA FISCAL” – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 
Longe fica de exigir consenso dos Estados a outorga de benefícios a igrejas e 
templos de qualquer crença para incluir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços nas contas de serviços públicos de água, luz, telefone e gás. (...) 
A proibição de introduzir-se benefício fiscal, sem o assentimento dos demais 
estados, tem como móvel evitar competição entre as unidades da Federação e isso 
não acontece na espécie. Friso, mais uma vez, que a disciplina não revela isenção 
alusiva a contribuinte de direito, a contribuinte que esteja no mercado, mas a 
contribuinte de fato, de especificidade toda própria, ou seja, igrejas e templos, 
notando-se, mais, que tudo ocorre no tocante ao preço de serviços públicos e à 
incidência do ICMS.  
Está-se diante de opção político-normativa possível, não cabendo cogitar de 
discrepância com as balizas constitucionais referentes ao orçamento, sendo 
irrelevante o cotejo buscado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso presente o 
controle abstrato de constitucionalidade. No caso, além da repercussão quanto à 
receita, há o enquadramento da espécie na previsão da primeira parte do § 6° do 
artigo 150 da Carta Federal, o qual remete a isenção à lei específica. 
(ADI 3.421, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.05.2010.)  
 

Por fim, quanto às finalidades das organizações religiosas, Ricardo Lobo Torres 

sustenta que se trata da prática do culto, da formação de padres e ministros, do exercício de 

atividades filantrópicas e da assistência moral e espiritual dos crentes.149  

O Supremo Tribunal Federal analisou, no julgamento do cabimento do Agravo 

Regimental no 898.896, se a imputação de tributos à residência supostamente pastoral violava 

a disposição constitucional da imunidade tributária das organizações religiosas, conforme 

trechos do acórdão abaixo reproduzidos: 

 
(...) Para a embargante, a Corte tem o entendimento de que as residências utilizadas 
como moradia pastoral, “per si, ou seja, pela sua própria destinação, estão 
relacionados com as finalidades institucionais das Organizações Religiosas e por 
isso abarcados por sua Imunidade Tributária”. Assevera que o acórdão embargado 
negou a imunidade tributária na espécie sob os seguintes fundamentos: a embargante 
deveria ter demonstrado que a residência pastoral é extensão do tempo; seria ônus da 
embargante produzir provas de que o pastor que utiliza o imóvel exerce unicamente 
função sacerdotal; a imunidade tributária alcançaria somente os imóveis humildes. 
(...) 
Com efeito, no acórdão atacado restou claro que o Tribunal a quo não reconheceu a 
imunidade tributária aos imóveis da embargante em razão de eles não estarem 
vinculados às finalidades essenciais da Organização Religiosa. Para chegar a esse 
entendimento, o Tribunal de origem apoiou-se nas circunstâncias fáticas peculiares 
ao caso: trata-se de imóvel sofisticado, com área edificada de 1.868 m² em um 
terreno de 1.558,80 m², situado em região nobre – Barra da Tijuca –, localidade 
dotada de equipamentos urbanos de qualidade. Além disso, pontuou-se que não 

                                                        
149 TORRES. Ibidem, p. 254. 
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havia comprovação de que os moradores desse imóvel exerciam exclusivamente 
o sacerdócio.  
(Ag. Reg. nos Emb. Div. no Ag. Reg. no RE com agravo 898.896/RJ, Plenário, Rel. 
Min. Dias Toffolli, Dje 24.02.2017) 
 

A mera declaração de destinação à finalidade da organização religiosa por parte 

de seus membros não é capaz, por si só, de assegurar o benefício fiscal do art. 150, VI, alínea 

“b” CRFB\1988, demandando a análise, no caso concreto, do patrimônio, renda ou serviço, a 

ser abarcado por esse benefício. 

Apesar de essa mera declaração de finalidade por parte da organização religiosa 

não ser absoluta, o ônus da prova de desvio da finalidade é da Fazenda Pública, nesse sentido, 

veja-se o ARE 800.395 AGR/ES, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:  

 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. 
IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. 
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à 
Organização Religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades 
institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a 
eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. 
Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança 
não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. 
Agravo regimental a que se nega provimento.  
(ARE 800.395 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 14.11.2014) 

 
Dessa análise, relevante observar que não se trata de mera consideração genérica 

da prática de culto e, sim, do atendimento à finalidade constitucional que é assegurar o livre 

exercício de crença no Estado o que só poderá ser contestado pela Fazenda Pública com o 

ônus da prova dessa. 

Essa exigência da jurisprudência dominante da instância máxima do Poder 

Judiciário brasileiro reitera o fundamento, apontado pelos doutrinadores, de que o benefício 

fiscal visa, primordialmente, a garantir o direito fundamental à liberdade de crença, assim, a 

efetividade dessa imunidade depende da tolerância e aceitação de toda e qualquer prática 

religiosa.150  

  

                                                        
150 BALEEIRO. Ibidem, p. 311 
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CONCLUSÃO 

 
As organizações religiosas são um fator social relevante na sociedade desde a 

Antiguidade. Assim, elas vêm recebendo tratamentos fiscais diferenciados para atenderem 

seus objetivos em toda a história. De fato, é possível reconhecer no tratamento tributário 

benéfico às organizações religiosas um instrumento para a satisfação do direito ao livre 

exercício de crença.  

Ressalte-se que esses benefícios fiscais não foram estendidos a todos os tipos de 

organização religiosa ao longo da história como se demonstrou com a análise da ascensão do 

Anglicanismo na Inglaterra que, além de restringir a atuação do Catolicismo, ainda confiscou 

a propriedade privada da Igreja Católica. 

Importa observar também que, apesar de sua presença desde a Antiguidade e de 

sua constatada relevância social, as organizações religiosas ainda hoje encontram vedações 

em Estados relevantes, como a China e a Arábia Saudita, que restringem a liberdade religiosa, 

ainda que concedam, em alguns casos, tratamentos tributários benéficos. 

A análise à luz do direito comparado permite constatar que o fato mais expressivo 

para o direito à liberdade religiosa e a concessão, ou não, de tratamento tributário benéfico às 

organizações religiosas é a formação histórica do Estado e do Povo e suas relações com a 

religião, que influencia diretamente na formação legal dos Estados.  

O estudo da legislação da República Espanhola é claro nesse sentido, pois, apesar 

de a Constituição de 1931 prever uma laicidade plena, com a ascensão dos conflitos históricos 

posteriores, a percepção da sociedade requereu ao Estado o atendimento às demandas da 

Igreja Católica – organização religiosa mais influente na sociedade naquele momento – pelas 

legislações.  

A Arábia Saudita, diferentemente, mantém a organização de governo como 

Monarquia Teocrática, impondo o culto ao Islamismo e a submissão ao Alcorão como 
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instrumento legal. Assim, a relação entre o governo e o povo está vinculada à obediência aos 

ditames religiosos, inclusive a relação tributária que, como se viu, aplica tratamento 

diferenciado aos muçulmanos.  

A China, com a manutenção do regime de República Socialista permite a 

manifestação de crença desde que submetida ao rigoroso controle do Estado sobre o culto 

realizado. Nesse regime, não há margem para criação de escolas ou realização de atividades 

que não estejam restritas à liturgia, o que, consequentemente, limita qualquer recepção de 

valores pelas organizações religiosas e conduz à lógica de ausência de fatos geradores capazes 

de incidência fiscal.   

Diferentemente, os Estados Unidos, em um sistema de governo democrático e 

laico, também assegura benefícios fiscais às organizações religiosas e as organizações 

relacionadas a elas, como as escolas mantidas por determinadas organizações religiosas.  

Dos Estados analisados, o mais próximo a nossa formação legislativa é Portugal 

que, de maneira indireta, influenciou a constituição brasileira de 1824, prevendo a 

organização de Estado com o regime de governo monárquico e a confissão ao Catolicismo.  

Essa relação se dá, pois, apesar de Portugal não dispor do benefício fiscal 

tributário às organizações religiosas em sede constitucional, promoveu acordo de cooperação 

em caráter especial com a Igreja Católica. O teor do acordo não prevê divergência de 

tratamento tributário entre a Igreja Católica e as demais organizações religiosas, mas 

demonstra uma atenção especial àquela religião que, em 2011, contava com a auto declaração 

81% de população portuguesa.151 

O Brasil prevê a não incidência de impostos às organizações religiosas por meio 

de seu mais relevante instrumento legislativo, qual seja a Constituição, visando a, igualmente, 

                                                        
151 The Word Factbook. Disponível em < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/po.html> acesso em 16.06.2018. 
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resguardar a liberdade de culto e crença dos cidadãos, que é uma cláusula pétrea 

constitucional.  

Assim, de maneira indireta, o benefício fiscal previsto no art. 150, VI alínea “b” 

da CRFB/88 adquire o status de cláusula pétrea, ou seja, sem possibilidade de modificação 

pelos constituintes derivados, frustrando, nesse sentido, eventuais tentativas legislativas de 

alterarem a referida disposição – como a sugestão legislativa n° 2/2015.  

Observa-se, em todos os casos, que o tratamento tributário benéfico às 

organizações religiosas está diretamente relacionado ao exercício da liberdade de crença e não 

à arrecadação fiscal estatal. Dessa forma, quando o Estado retira o encargo tributário das 

organizações religiosas, seu enfoque é permitir com que essas organizações se mantenham 

com suas atividades e que os cidadãos possam participar delas sem restrições de cunho 

financeiro.  

Diferente de outros tratamentos tributários diferenciados, em que há a análise de 

“custo x benefício”, a imunidade tributária aos templos de qualquer culto prevista na 

Constituição de 1988 não realiza essa ponderação, atendendo unicamente à finalidade 

primária que é a liberdade plena do exercício de crença.  

Dessa forma, entende-se que a imunidade tributária aos templos de qualquer culto, 

prevista na Constituição de 1988, é elemento essencial para o exercício de liberdade de 

crença, sendo esse direito tido como fundamental em nosso ordenamento jurídico.  
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