
leMS I ISS - I~ relas 

TiDO Numero Remetente Destinatario EmendalAssunto 

Sugere que seja celebrado convenlo entre 0 OFe 
CONFAZ, no sentido de que nao seja cobrado das 

lndlcacao 1892/04 GAB 19 Secretaria de Fazenda 
igrejas e temp/os de qulaquerculto, 0 Impostosobre 
Operacoes Relativas aClrculacaode Mercadorias 

ICMS, incidente nas contas de servlcos publicos do OF, 
como agua, luz, telefone e gas 

celebracao deconvenlo entre 0 OF e CONFAZ para a 
Oficio 39/04 GAB 19 Secretaria de Fazenda n80 cobrancade ICMS das igrejas e templos de 

aualauerculto 
Encaminhamento de minuta de Projeto de Lei 

Oficio 79/04 GAB 19 Governador Roriz 
"prolblcao de cobranca de ICMS e ISS nas contas de 
services publlcos das igrejas e templos de qualquer 

culto" 
Encaminhamento de Projetos de Lei com vicio de 
iniciativa- em evldencla 0 PL 1034/04 que "dispoe 

1 
Oficio 176/04 GAB 19 Secretaria de Governo sobre a proiblcao de cobrancade ICMS e ISS nas 

contas de servlcos publlcosdas igrejas e templos de 
aualauerculto" 

Oficio 4/05. GAB 19 Secretaria de Fazenda Solicitacao de minuta aue comternole0 PL 1034/04 

Oficio 429/05 GAB 19 
Lider de Goveno na 

CLDF 
Solicita_encaminhamento de Projeto de Lei do 

Executivo aue contemole0 PL 1034/04 

Oficio 430/05 GAB 19 
Secretaria de 

Assuntos 
Solicitaencaminhamento de Projeto de Lei do 

Executivo aue contemole 0 PL 1034/04 
Dispoe sobre a proibiC;80 da cobranca do Imposto 

sobre as Operacoes Relativas aClrculacaol de 

PL 1034/04 GAB 19 
Mercadorias - ICMSe do Imposto sobre Servicesde 

Qualquer Natureza - ISS nas contas de services 
publlcos das igrejase templos de qualquerculto no 

ambito do OF e da outras orovldencias 

PL 1461/04 
Aguinaldo de 

Jesus 
Isenta as lnstltulcoes religiosa de qualquer culta da 

cobranca de ICMS nas tarifas oubllcas distritais 
Oficio 32/04 CIPE Secretaria de Governo Ressalta imoortancla do PL 1034/04 e PL 1461/04 
Oficio 1/04. COPEADEN Secretaria de Governo Ressalta imocrtanola do PL 1034/04 e PL 1461/04 

17 
-

Carta 

Lei 

122/04 

3266/99 

FENAIC Secretaria de Governo 

Assernblela 
Legislativa RJ 

Ressalta lmoortancla do PL 1034/04 e PL 1461/04 
Proibe a cobrancade ICMS nas contas de services 
Publlcos Estaduais a Igrejas e Templos de qualquer 

culto 
Dlspoe sobre a cobranca do ICMS nas contas de 

Decreto 27259/00 
Governador 

RJ 
servlcos publlcos estaduais emitidas para igrejas e 

templos de qualquerculto, determinada pela Lei 
3266/99 

Recurso 
Extraordinario 

325822 
Prefeitura 

Municipal de 
Jales 

Entidades religiosas tem imunidadetributarla sobre 
". qualquerpatrimOnio 

Noticia 
Tribuna do 

Brasil Igrejas Iivres do ICMS 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI RIT 

I (INDICACAo N° 1892, de 2004 
ner(Do Sr. Deputado Brunelli) 
i, n 
de 
poSugere ao Senhor Secretario Estado de Fazenda 

do Distrito Federal que seja celebrado convenlo 
entre 0 Distrito Federal e 0 Conselho Nacional de on 

dePolitica Fazendaria - CONFAZ, no sentido de que 
nao seja cobrado das igrejas e templos de uat 

derqualquer culto, 0 Imposto sobre Operacoes 
Relativas it Circula~ao de Mercadorias - ICMS, 

tpnincidente nas contas de services pubticos do 
mtlDistrito Federal, como agua, luz, telefone e gas. 
jad 
do 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 do seu )ril 
Regimento Interno, sugere ao Senhor Secretario de Estado de Fazenda do Distrito ntic 
Federal que seja celebrado convenio entre 0 Distrito Federal e 0 Conselho Nacional a 
de Politica Fazendarla - CONFAZ, no sentido de que nao seja cobrado das igrejas e 
templos de qualquer culto, 0 Imposto sobre Operacoes Relativas a Clrculacao de ste 
Mercadorias - ICMS, incidente nas contas de servlcos publlcos do Distrito Federal, >jet 
como aqua, luz, telefone e gas. 11a1 

Adl
JUSTIFICACAo ite 

mte 
Alern de estar embasada na Constituicao Federal a celebracao desse unr 

convenlo com 0 CONFAZ e mais que justa. 
As entidades religiosas tern direito a imunidade trlbutaria sobre qualquer ~a ( 

patrimonlo, renda ou service relacionado de forma direta a sua atividade essencial. iste 
o beneficio vale tam bern se as entidades alugarem seus im6veis ou os mantiverem ad 
desocupados. ~ pI 

Com esse entendimento, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram >re' 
procedente 0 recurso da Mitra Diocesana de Jales (SP) contra decisao do Tribunal 
de Justica de Sao Paulo. 0 TJ-SP entendeu nao caber imunidade tributarla sobre or) 
todos os bens pertencentes a entidades religiosas, como preve 0 artigo 150, inciso iita~ 

VI, letra "b" e paraqrafo 4° da Constituicao Federal. Ie l 

A Diocese alegou que ha ofensa ao artigo 150 da CF/88, porque ela exerce el 
funcoes de assistencia social e os 61 im6veis de sua propriedade sao utilizados s, I 
para finalidades institucionais. A entidade afirmou que alguns im6veis estao 
alugados para angariar fundos para ajudar no sustento do trabalho rnlsslonario. ja ( 

o ministro Gilmar Mendes, urn dos maiores constitucionalista do Brasil, )ZO 
manifestou-se favoravelmente a materia, dizendo que a Constituicao Federal e clara tar 
quando determina a prolbicao de lnstltuicao de impostos sobre 0 patrirnonio, a renda dic 
e os services relacionados as finalidades dos templos de qualquer culto (artigo 150, fin 
VI,"b"). do 

o plenario reconheceu 0 recurso por maioria de votos. RE 325.822 (Fonte:	 :IS I 
Revista Consultor Juridico, 18 de dezembro de 2002).	 ,a ~ 

Jm 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Alern disso, a caridade corresponde mais ao impulso espontaneo de auxllio aos 
individuos necessitados e a filantropia a um movimento constante, disciplinado, 
voltado a promocao do bem-estar social dos desamparados. 

Dai, a necessidade do permanente apoio e redobrado incentivo as 
lnstltulcoes filantr6picas nos seus diversos sentidos, visando ao bem dos homens e 
desenvolvimento das nacoes. 

Imunidade trlbutarla e a llmttacao imposta pela Constltulcao it lnstltulcao 
de tributos sobre determinados objetos ou a serem suportados por 
determinados sujeitos. Pode a imunidade ser objetiva ou subjetiva. Um exemplo 
de imunidade objetiva e a do artigo 150, VI, "d", da Constltuicao, que veda a 
lnstltulcao de impostos sobre Iivros, jornais, peri6dicos e 0 papel destinado a sua 
lmpressao. Exemplo de imunidade subjetiva e a do artigo 150, VI, "b", da 
Constituicao, que veda a tnstltuicao de impostos sobre templos de qualquer culto. 

Nao se ha de confundir imunidade com lsencao, Apesar de arnbas 
resultarem no nao pagamento do tributo, a lsencao e instituida pela Lei, a imunidade 
pela Constttulcao. 

A lsencao, por ser concedida por lei, pode tarnbern, por lei, ser revogada. Nao 
tendo sido concedida por prazo determinado e sob determinadas condtcoes, pode 
ser retirada a qualquer tempo, nada podendo fazer 0 contribuinte. 

A imunidade, por sua vez, e garantida pela Constltuicao. Nao pode 0 Estado, 
por exemplo, sob qualquer pretexto, instituir tributos sobre livros e jornais. Esta 
imunidade nao pode ser revogada sequer por emenda a Constltulcao, pois constitui 
protecao a direito fundamental, a Iiberdade de expressao, nao podendo ser objeto 
de emendas. (CF/88, art. 60, §4.o, IV). Sao tarnbern exemplos de imunidades 
protetoras de direitos fundamentais a imunidade dos partidos politicos, por preservar 
a democracia, e a imunidade dos templos, por preservar a Iiberdade de 
consciencia e de crenca, 

Assim, somente diante de uma nova Constitui~ao tais imunidades 
podem ser revogadas. E a protecao maxima que 0 Direito pode oferecer, pois 
somente atraves de uma reconstrucao dele podem ser removidas. Existem, e certa, 
imunidade que nao constituem forma de preservacao de direitos fundamentais. 
Ainda assirn, pelo fato de integra rem 0 texto constitucional, estas imunidades so por 
emenda a Constituicao podem ser abolidas. 

Existem, porern, outras diterencas, Uma delas reside no modo de interpretar 
as normas que as concedem, e, consequenternente, no alcance de tais normas. A 
isencao, por ser uma excecao a regra, que e a incldencta do tributo, deve ser 
interpretada restritivamente. Ja a imunidade, par ser concedida por norma 
Constitucional, deve ser interpretada de forma extensiva, observando-se outros 
principios contidos na Constltuicao e a 'finalidade a que foram concedidas. Nao se 
admite lnterpretacao literal ou restritiva a regra que concede a imunidade, pois isto 
seria amesquinhar 0 principio constitucional. 

E facll compreender a finalidade das imunidades. Os impostos oneram a 
atividade tributada. 0 qoverno poderia utilizar-se dos impostos para inviabilizar 
determinadas atividades, tornando sem efeito garantias constitucionais como a 
liberdade de expressao e de pensamento e a Iiberdade de culto, somente para citar 
algumas. Caso 0 Estado tributasse templos de determinado culto, por 
exemplo, estaria violando a garantia constitucional da Iiberdade de 
consclencla e de crenca, 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Diante disto, solicitamos empenho dessa conceituada Secretaria de Estado 
de Fazenda a fim de que, 0 mais rapldo possivel, esse convenlo seja firmado com 0 

CONFAZ. Nao como justica as igrejas e aos templos de qualquer culto, mas como 
urn direito petreo reconhecido na Constitulcao Federal do Brasil. 

Ante ao exposto, solicitamos aos Nobres Pares a aprovacao desta 
proposlcao. 

Sala das Sess6es, em 17.02.2004. 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - pp
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 039/2004 - GAB 19 Brasilia, 12 de dezembro de 2004. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia que verifique a possibilidade da 
celebracao de convenio entre 0 Distrito Federal e Conselho Nacional de 
Politica Fazendaria - CONFAZ, no sentido de que nao seja cobrado das 
igrejas e templos de qualquer culto, desde que 0 im6vel esteja 
comprovadamente na propriedade ou posse dessas entidades, 0 

Imposto sobre Operacoes Relativas a Circulacao de Mercadorias 
ICMS, que incide nas contas de services publicos do Distrito Federal, 
como aqua, luz, telefone e gas. 

Como bem sabe Vossa Excelencia, as entidades religiosas tern 
direito a imunidade tributaria sobre qualquer patrirnonio, renda ou 
service relacionado de forma direta asua atividade essencial. 

E, como justificacao a celebracao desse convenio, informo a 
Vossa Excelencia que ha pouco tempo os ministros do Supremo 
Tribunal Federal julgaram procedente 0 recurso da Mitra Diocesana de 
Jales (SP) contra decisao do Tribunal de Justica de Sao Paulo. 
Equivocadamente, aquela Corte entendeu nao caber imunidade 
tributaria sobre todos os bens pertencentes a entidades religiosas, como 
preve 0 artigo 150, inciso VI, letra "b" e paraqrafo 4° da Constituicao 
Federal. Dessa forma, 0 STF decidiu por oito votos a favor que essas 
instituicoes tern direito a imunidade tributarla. 

Atenciosamente, 

J-
BRUNELLI
 

Deputado Distrital - pp
 

Excelentissimo Senhor 
Valdivino Jose de Oliveira 
Secretario de Estado de Fazenda 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DlSTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DlSTRITAL BRUNELLI 

OF.N° O~ oS 12004 - GAB 19 Brasilia, 03 de marco de 2004. 

Senhor Governador, 

Para que sirva de parametres e suqestao, encaminho a Vossa 
Excelencia Minuta de Projeto de Lei que "disp6e sobre a proibicao da 
cobranca do Imposto sobre Operacoes Relativas a Circulacao de' 
Mercadorias - ICMS e do Imposto sobre Services de Qualquer Natureza 
- ISS nas contas de services publicos das igrejas e templos de qualquer 
culto no ambito do Distrito Federal". 

Uma ampla justificativa acompanha a Minuta, demonstrando a 
viabilidade constitucional para que Vossa Excelencia encaminhe a esta 
Casa de Leis, Mensagem com 0 objetivo de regulamentar essa materia. 

Respeitosamente, 

.~...:," . 
;.'. 

£oc~ - SA{.\. - O~A - s~ 
. ~., 08 / ..§.?l . 

Re:;~:b~dJ .... .: };O· " e.e II~.1(J
ExcelenUssimo Senhor ":' tlJh··-.-··_-~·~$...11l-

n.utl.' t'r, ~ I . __.- ._~ .._----JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Governador do Distrito Federal 
NESTA 
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MINUTA DE PROJETO DE LEI 

Excelentfssimo Senhor Governador do Distrito Federal, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia para 
encaminhar suqestao de Projeto de Lei, que venha a "dispor 
sobre a proibi~ao da cobranca do Imposto sobre Operacoes Relativas a 
Circula~ao de Mercadorias - ICMS e do Imposto sobre Servlcos de Qualquer 
Natureza - ISS nas contas de services publlcos das igrejas e templos de 
qualquer culto no ambito do Distrito Federal". 

o referido projeto de lei alem de ser justa com as igrejas e templos de 
qualquer culto, que prestam relevante service a comunidade, vern cumprlr 
com extrema precisao 0 que determina a Constituicao Federal de 1988, in 
verbis: 

"Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, e vedado a Uniao, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: 
I - ( ) 
111- ( ) 
VI - instituir impostos sobre: 
a) (...) 
b) templos de gualquer culto. (grifo nosso)" 

As entidades religiosas tern direito a imunidade tnbutaria sobre qualquer 
patrirnonlo, renda ou service relacionado de forma direta a sua atividade essencial. 
o beneficio vale tambern se as entidades alugarem seus im6veis ou os mantiverem 
desocupados. 

Com esse entendimento, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram 
procedente 0 recurso da Mitra Diocesana de Jales (SP) contra declsao do Tribunal 
de .lustica de Sao Paulo. 0 TJ-SP entendeu nao caber imunidade-trtbutariasobre 
todos os bens pertencentes a entidades religiosas, como preve 0 artigo 150."inclso 
VI, letra "b" e paraqrafo 4° da Constltuicao Federal. 

A Diocese alegou que ha ofensa ao artigo 150 da CF/88, porque ela exerce . 
funcoes de asslstencia social e os 61 im6veis de sua propriedade sao utilizados 
para finalidades institucionais. A entidade afirmou que alguns im6veis estao 
alugados para angariar fundos para ajudar no sustento do trabalho mlssionario. 

o relator do processo, mirnstro IImar Galvao, considerou correta a decisao do 
TJ-SP. A prefeitura de Jales pode tributar os lotes vagos e os predios comerciais 



alugados pertencentes a Mitra porque eles nao estao vinculados as finalidades 
religiosas, afirmou Galvao. 

o Ministro Gilmar Mendes (Doutorado em direito constitucional comparado na 
Alemanha e um dos maiores doutrinadores do pais nesta area) abriu dissidencia 
porque entendeu que a Constltuicao Federal e clara quando determina a proibicao 
de institulcao de impostos sobre 0 patrimonlo, a renda e os services relacionados as 
finalidades dos templos de qualquer culto (artigo 150, VI, "b"). 

o ministro Carlos Vel/oso afirmou que "se deve distinguir 0 que esta afeito as 
finalidades essenciais da entidade. Se 0 im6vel esta alugado, ele nao se sujeita a 
imunidade. A renda proveniente do aluguel, sim, esta imune, porque esta se destina 
a uma finalidade essencial da entidade". 

o plenario reconheceu 0 recurso por maiona de votos. 0 relator e os 
ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie e Sepulveda Pertence foram vencidos. RE 
325.822 (Fonte: Revista Consultor Juridico, 18 de dezembro de 2002). 

Nos ensina 0 ilustre tributarista Geraldo Ataliba que "a imunidade e 
ontologicamente constitucional". E assente 0 entendimento que 0 direito a 
imunidade constitui clausula petrea da Lei Maior e, por isso, nenhuma lei, poder ou 
autoridade podera anula-lo. Nesse aspecto, a imunidade difere das lsencoes 
concedidas, eis que estas decorrem da vontade da lei e podem ser alteradas 
ou revogadas por outra lei. 

As imunidades consideradas de interesse publico sao mencionadas no artigo 
150, inciso VI, da Carta Magna, com 0 escopo primordial de proteger de eventual 
cobranca de impostos as orqanizacoes os templos de qualquer culto (3° Setor), 
sendo que os objetivos institucionais dessas entidades poderiam restar frustrados, 
na hip6tese do reco/himento de tributos. 

A materia e de grande relevancla e a Corte Suprema de Justicra nao 
relutou, recentemente, de elidir a controversla no tocante a possibilidade da 
cobranca de ICMS na comerclallzacao de bens por entidades beneficentes que. 
possuem imunidades. Para os ministros julgadores do STF, 0 objetivo da 
aludida norma constitucional e garantir que as rendas oriundas das atividades 
respcnsavels pela manutencao e crescimento das entidades de filantropia 
sejam desoneradas, sem 0 que tornaria inexeqUivel a sua manutencao e 
continuidade das suas atividades. - ,;>-. 

Com efeito, as entidades beneficentes ou de assistencia social (3° Setor) 
necessitam de recursos para 0 pagamento dos seus projetos e implemento dos 
gastos com pessoal, equipamentos, services, estruturas, materials, computadores, 
services e outros itens de relevancia a sua existencia, Ademais, as instituicoes 
particulares de assistencia social atuam suplementarmente a funcao do Estado, 
mesmo porque nao existem nos dias atuais recursos suficientes nos tesouros para 0 

atendimento a tudo 0 que e dever do governo e direito fundamental de todos os 
brasileiros. 



Por isso, no seu rnaqisterio, Pinto Ferreira considera a complernentacao do 
munus estatal pelas orqamzacoes filantr6picas de assistencia social atividade 
"indispensavel e importante", porque promove a inteqracao do jovem estudante ao 
mercado de trabalho, protecao a familia, reabilltacao de pessoas portadoras de 
deficiencia e protecao a velhice, entre outros objetivos previstos na Constituicao 
Federal. 

Para tanto, tais entidades filantr6picas (3° Setor) nao tern 0 escopo 
institucional de obtencao do lucro, sendo que as receitas advindas das suas 
atividades sociais estao cobertas pelo manto da imunidade de todos os impostos. 
Da mesma forma, as receitas com doacoes, vendas de produtos ou services, 
aluguel de estacionamentos, audit6rios ou salao de festas, bern como os im6veis 
utilizados. de propriedade das orqanizacoes, sao imunes. 

Nao pode 0 legislador ordinario. em decorrencia, seja da Uniao, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municipios, fixar regras para 0 gozo de imunidade sobre a
qual ele mesmo esta impedido de tributar. Portanto, e flagrante a 
inconstitucionalidade de restrlcao a imunidade concedida as lnstituicoes de 
asslstencla social e ou de educacao, por meio de lei ordinaria. 

Data do i1uminismo do seculo XVIII a protecao do Estado as obras de 
assistencia social, tendo sido incorporada nos govemos das nacoes desenvolvidas. 
Comparando a filantropia com a caridade, a primeira toma geralmenteum carater 
naturalista e laico, ao passo que a segunda apresenta uma tonalidade religiosa. 
Alern disso, a caridade corresponde mais ao impulso espontaneo de auxilio aos 
individuos necessitados e a filantropia a urn movimento constante, disciplinado, 
voltado a promocao do bem-estar social dos desamparados. 

Dai, a necessidade do permanente apoio e redobrado incentivo as 
instituicoes filantr6picas nos seus diversos sentidos, visando ao bern dos homens e 
desenvolvimento das nacoes, 

Imunidade tributarla e a llmltacao imposta pela Constltutcao a lnstltulcao 
de tributos sobre determinados objetos ou a serem suportados por 
determinadossujeitos. Pode a imunidade ser objetiva ou subjetiva. Urn exemplo 
de imunidade objetiva e a do artigo 150, VI, "d", da Constltulcao, que veda a 
instituicao de impostos sobre livros, jornais, peri6dicos e 0 papel destinado a sua 
irnpressao. Exemplo de imunidade subjetiva e a do artigo 150, VI, "b", da 
Consntuicao, que veda a instltuicao de impostos sobre templos de qualquer culto. 

Nao se ha de confundir imunidade com lsencao. Apesar de ambas 
resultarem no nao pagamento do tributo, a lsencao e instituida pela Lei, a imunidade 
pela Constituicao. 

A isencao, por ser concedida por lei, pode tambem, por lei, ser revogada. Nao 
tendo sido concedida por prazo determinado e sob determinadas condicoes, pode 
ser refirada a qualquer tempo, nada podendo fazer 0 contribuinte. 

A imunidade, por sua vez, e garantida pela Constltuicao. Nao pode 0 Estado, 
por exemplo, sob qualquer pretexto, instituir tributos sobre Iivros e jornais. Esta 



· , .
 

imunidade nao pode ser revogada sequer por emenda aConstituicao, pois constitui 
protecao a direito fundamental, a liberdade de expressao, nao podendo ser objeto 
de emendas. (CF/88, art. 60, §4.o, IV). Sao tarnbern exemplos de imunidades 
protetoras de direitos fundamentais a imunidade dos partidos politicos, por preservar 
a democracia, e a imunidade dos templos, por preservar a Iiberdade de 
consciencia e de crenca. 

Assim, somente diante de uma nova Constltulcao tais imunidades 
podem ser revogadas. E a protecao maxima que 0 Direito pode oferecer, pois 
somente atraves de uma reconstrucao dele podem ser removidas. Existern, ecerto, 
imunidades que nao constituem forma de preservacao de direitos fundamentais. 
Ainda assim, pelo fato de integrarem 0 texto constitucional, estas imunidades so por 
emenda a Constituicao podem ser abolidas. 

Existem, porern, outras diterencas, Uma delas reside no modo de interpretar 
as normas que as concedem, e, consequentemente, no alcance de tais normas. A 
isencao, por ser uma excecao a regra, que e a incidencia do tributo, deve ser 
interpretada restritivamente. Ja a imunidade, por ser concedida por norma 
Constitucional, deve ser interpretada de forma extensiva, observando-se outros 
principios contidos na Constituicao e a finalidade a que foram concedidas. Nao se 
admite interpretacao literal ou restritiva a regra que concede a imunidade, pois isto 
seria amesquinhar 0 principio constitucional. 

E facil compreender a finalidade das imunidades. Os impostos oneram a 
atividade tributada. 0 governo poderia utilizar-se dos impostos para inviabilizar 
determinadas atividades, tornando sem efeito garantias constitucionais como a 
liberdade de expressao e de pensamento e a liberdade de culto, somente para citar 
algumas. Caso 0 Estado tributasse templos de determinado culto, por 
exemplo, estaria violando a garanti constitucional da liberdade de 
consciEmcia e de crenca, 

.:..: .". 
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PROJETO DE LEI N° DE 2004 
(Poder Executivo) 

Dispoe sobre a prolbicao da cobranca do Imposto 
sobre Operacoes Relativas a Clrcutacao de 
Mercadorias • ICMS e do Imposto sobre Servi~os de 
Qualquer Natureza - ISS nas contas de services 
publicos das igrejas e templos de qualquer culto no 
ambito do Distrito Federal e da outras provldenclas, 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 10
- Ficam proibidas a cobranca do Imposto sobre Operacoes Relativas a 

Circulacao de Mercadorias - ICMS e do Imposto sobre Servicos de Qualquer 
Natureza - ISS. nas contas de services publicos do Distrito Federal - aqua, luz•. 
telefone e gas - das igrejas e templos de qualquer culto, desde que 0 irnovet esteja 
cornprovadamente na propriedade ou posse dessas entidades. 

Paraqrafo unico - Nos casos em que 0 irnovel nao for proprio, a cornprovacao 
do funcionamento devera se dar atraves de contrato de locacao ou comodato 
devidamente registrado, ou ainda, da justificativa de posse judicial. 

Art. 2° - Sao definidas, para efeito do Artigo 10
, as contas relativas a imoveis 

ocupados por igrejas e templos de qualquer culto, devidamente registradas. 

Art. 30 
- Fica 0 Governo do Distrito Federal desobrigado a restituir valores 

indevidamente pagos ate a data da vigencia desta Lei. 

Art. 40
- As igrejas e templos de qualquer culto deverao requerer junto as 

empresas prestadoras de services, a imunidade a que tern direito. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubiicacao, revogadas as 
disposicoes em contrarlo, 

Sala de Sessoes, em 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
Governador do Distrito Federal 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
SECRETARIA DE ESTADODE FAZENDA
 

GABINElE DO SECRETARIO
 

,OFICION.ob33 Brasilia, 21 de maio de 2004. ••••••.Io!f- GABJSEF 

Senhor Deputado Distrital, 

Em resposta ao seu Oficio n," 07912004 - GAB 19, que encaminhou minuta 
de Projeto de Lei - PL que "dispoe sobre a proibicao da cobranca do Imposto sobre 
Operacoes Relativas a Circulacao de Mercadorias - ICMS e do Imposto sobre Services de 
Qualquer Natureza - ISS nas contas de services publicos das igrejas e templos de qualquer 
culto no ambito do Distrito Federal", venho informe-lo que a mencionada minuta de PL 
infringe 0 DOSSO ordenamento juridico vigente, em especial 0 artigo 4° da Lei Complementar 
Federal n," 87, 13.09.1996, que dispoe sobre 0 imposto dos Estados e do Distrito Federal" 
sobre operacoes relativas a circulaeao de mercadorias e sobre prestacoes de services de 
transporte interestadual e intennunicipal e de comunicacao, e 0 artigo 5° da Lei 
Complementar Federal n." 116, de 31.07.2003, que dispoe sobre 0 Imposto Sobre Services de 
Qualquer Natureza, de competencia dos Municipios edo Distrito Federal; pois os 
contribuintes de direito dos aludidos impostos nlio sao as igrejas nem os templos de qualquer 
culto, mas sim as empresas que prestam os referidos services publicos. 

LC 11.°87/1996: 

..Art. 4°Contribuinte equalquer pessoa, fisica au juridica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que earaeterizeintuito comercial, ~ de 
circul~ de mercadoria ou prestacoes de services de transporte 
interestadual e intennunicipal e de comuni~, ainda que as opera¢es e as 
prestacoes se iniciem no exterior". 

LC n.0 116/1003: 

"Art. So Contribuinte e0 prestador do servico". 

2. Entao, 0 fato das igrejas e templos 080 serem 0 contribuinte de direito do 
IeMS nas mencionadas transaeoes comerciais eque impossibilita a aplicacao do prescrito no 
art. 150, VI, b, da Carta Magna de 1988. 

3. Assim, em que pese 0 nobre proposito de V. Exa., esta Adminstracao, em 
face da atividade vinculada que exerce, nlio pode detenninar a imunidade tributaria de 
entidade que nao econtribuinte do mencionado imposto. 

Atenciosamente, 

~ J ~-' 
V(.J:t././vj! 

VALDIVIN JOSE DEbLIVEIRA~ 
Seeretario de Estado de Fazenda 

Exmo. 
DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 
NESTA 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 176/2004 - GAB 19 Brasilia, 06 de abril de 2004. 

Senhor Secretario, 

Todos os dias cornparecem ao nosso gabinete uma infinidade de 
pessoas. Algumas sao representantes de diversas classes de 
trabalhadores do Distrito Federal e instituicoes das mais variadas 
tendsnclas. Esses representantes apresentam muitas suqestoes de 
projetos de leis, alguns deles, everdade, incorrem em vlclo de iniciativa, 
cabendo apenas ao Poder Executivo legiferar, como por exemplo: 

1. PL NQ 1061/04 - Cria 0 Programa de identificac;ao da dislexia
PIAD, na rede publica de ensino do Distrito Federal e da outras 
provldenclas: 

.~. 2. PL NQ 1034/04 - Dlspoe sobre a prolblcao da cobranca do 
Imposto sobre Operacoes Relativas a Circulacao de Mercadorias 
ICMS e do Imposto sobre services de Qualquer Natureza - ISS nas 
contas de servlcos publicos das igrejas e templos de qualquer culto no 
ambito do Distrito Federal e da outras provldenctas: 

3. PL NQ 1032104 - Institui linha de credlto no Banco de Brasilia 
S/A com a finalidade que especi'fica e da outras providenclas; 

4. PL NQ 1031/04 - Cria 0 Servico de Defensoria Jurldica no 
ambito da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal e daoutras 
provloenclas: 

ExcelenHssimo Senhor 
Benjamim Segismundo de Jesus Roriz 
Secretaria de Estado de Governo 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbrunellLcom.br
 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

5. PL NQ 658/03 - Dispoe sobre 0 ensino no Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal e da outras providencias; 

6. PL NQ 625/03 - Cria 0 Programa Brigadino de Hoje - Cidadao 
do Futuro - e da outras provldenclas: 

7. PL NQ 372/03 - Dispoe sobre a crlacao da eseola de artes de 
Cellandla e da outras provldenclas; 

8. PL NQ 154/03 - Dlspoe sobre a reducao ou tsencao de 
impostos a empresarios que patroeinarem idosos earentes e da outras 
provldencias; 

9. PL NQ 139/03 Dispoe sobre a concessao de va.le-transporte a 
desempregados e da outras provldenclas: 

10. PL NQ 140/03 - Dlspoe sobre a extensao do uso do vale
transporte nas linhas que atendem a demanda da eidade de Brasilia e 
todos os rnunicfpios que cornpoern a Regiao Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal--RIDE e da outras provldenclas, 

Dessa forma, eneaminhamos as referidas proposlcoes, em 
anexo, para que 0 Poder Exeeutivo se digne de reapresenta-las, nao 
deixando desamparadas esses representantes e suas lnst'tulcoes que 
tanto vern eolaborando para 0 desenvolvimento soclo-economlco do 
Distrito Federal. 

Ateneiosamente, 

BRUNELLI 
Deputado Distrital - PP 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: dep.brunelli@cJ.df.gov.br - www.juniorbruneIlLcom.br
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jl CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

-..:~ GABINETE PARLAMENiAR DO DIiPUTAOO DI$TRITAlIRUNIZ~LI 
~	 ~. 
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OF.N9 600/2004 - GAB 19	 Brasilia! 03 de dszembrc de 2004.
 

Senhor Secretario, 

Foi aprovado na Camara Legislativa do Distrlto Federal, atravss 
de urn Substitutivo, as PL's 10342004 e 1461/2004, de rnlnha autorla e 

I 

do peputado Aguinaldo de Jesus que: uDispoe sabre. a prolblcao da 
cobranca do Impasto sabre operacoes Relatives a Ciroula9ao de 
Me~cadorias ~ ICMS e do Impasto sabre Servilios de Oualqusr Natureza 
- I~S nas contas de servlcos publicae des igrejas e templos de qualqusr 
culto no ambito do Distrito Federal e de. outras providinoiasH 

• 

Diante da tmportancta deste projeto de lei parll as igrejas de 
qualquer culto e espelhado no que preceitua a CQrIstltulCE10 Federa.l 
quanto a imunidade trlbutarla dirigida a esses entidadss, aollcltamos a 

~	 ernpenho de Vossa Excelencla, junto ao ssnnor Governador Joaquim 
Domingos Roriz, a tim de que possa sancionar 0 referioo projeto de lei. 

Atenclosarnents, 

~ .... .~..;.;.. 

ELL) 
hltrltal - PP 

Exqelentfssimo Senhor 
Be~jamjm Seglsmundo de Jesus Rorlz 
secretaria de Estado de Governo 
NESTA -......-- 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 004/2005 - GAB 19 Brasilia, 06 de janeiro de 2005. 

Senhor Secretario, 

Nesta data, em reunlao com nossa Assessoria e os teonicos dessa 
Secretaria (Carlos Henrique de Azevedo Oliveira e Joao Wagner Freitas Quaresma 
- Representantes do Distrito Federal na Comissao Tecnlca Permanente do ICMS
COTEPE), encontraram viabilidade em apresentar proposta de convenlo junto ao 
CONFAZ que venha a contemplar 0 Projeto de Lei nQ1034/2004, de minha autoria e 
do Dep. Aguinaldo de Jesus (que disp6e sobre a proibi<;ao da cobranca do Imposto 
sobre Operacoes Relativas aClrcuiacao de Mercadorias - ICMS e do Imposto sobre 
Servi<;os de Qualquer Natureza - ISS nas contas de servlcos publicos das igrejas e 
templos de qualquer culto no ambito do Distrito Federal e da outras providenctas). 

Para tanto, se taz necessano que Vossa Excelencia determine, com a 
posslvel urgencia, que sua assessoria prepare a minuta de convenlo a tim de que 
seja apresentado, primeiramente, ao Grupo de Trabalho 26 e posteriormente, 
COTEPE e CONFAZ, haja vista que se avizinham as reuni6es preparativas desses 
6rgaos. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - pp
 

Excelentlssimo Senhor 
Valdivino Jose de Oliveira 
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN Parque Rural-70086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbruneJli.com.br
 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 429/2005 - GAB 19 Brasilia, OF em 30 de agosto de 2005. 

Senhora Lfder do Governo, 

A egide de acordo firmado com Vossa Excelencla e 0 Secretario de Estado 
QJose Flavlo, porquanto 0 veto do Senhor Governador ao Projeto de Lei n

1034/2004, de minha autoria, sob a alega~ao de inconstitucionalidade formal 
subjetiva, solicito 0 encaminhamento de proposlcao do Poder Executivo que 
"disponha sobre a proibi~ao da cobranca do Imposto sobre Operacoes Relativas a 
Clrculacao de Mercadorias - ICMS nas contas de services publcos das igrejas e 
templos de qualquer culto no ambito do Oistrito Federal". 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelencia que legisla~ao 

semelhante existe no estado do Rio de Janeiro, com a seguinte redacao, in verbis: 

"LEI 3266, DE 06 DE OUTUBRO DE 1999. 

PROIBE A COBRANCA DE ICMS NAS 
CONTAS DE SERVICOS PUBLICOS 
ESTADUAIS A IGREJAS E TEMPLOS DE 
QUALQUER CULTO. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DEC RET A: 

* Art. 1Q - Fica proibida a cobranca de ICMS nas contas de services pubhcos 
estaduais - agua, luz, telefone e gas - de igrejas e templos de qualquer culto, desde 
que 0 im6vel esteja comprovadamente na posse das igrejas ou templos. 

Paraqrato unico - Nos casos em que 0 im6vel nao for pr6prio, a comprovacao do
 
funcionamento devera se dar atraves de contrato de iocacao ou comodato
 
devidamente registrado, ou ainda, da justi'ficativa de posse judicial.
 
*Nova redacao dada Dela Lei nQ3863/2002.
 

A Sua Excelencla a Senhora
 
DEP. ANILCEIA MACHADO
 
Lfder do Governo do Oistrito Federal na Camara Legislativa - CLOF
 
NESTA
 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348·8193
 
E-mail: deputado@bruneIiLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIiLcom.br


A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.. GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Art. 22 - Sao definidas, para efeito do Artigo 1Q, as contas relativas a im6veis 
ocupados por templos de qualquer culto, devidamente registrados. 

Art. 32 - Fica 0 Governo do Estado desobrigado a restituir valores indevidamente 
pagos ate a data da vigencia desta Lei. 

Art. 42 - Os templos deverao requerer, juntoas empresas prestadoras de servlcos, a 
imunidade a que tern direito. 

Art. 52 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubncacao, revogadas as
 
dlsposlcoes em contrarlo.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 06 de outubro de 1999.
 

OEPUTAOO SERGIO CABRAL
 
Presidente
 

DECRETO N.Q 27.259 DE 11 DE OUTUBRO DE 2000" 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Oeputado Oistrital - PP
 

SAIN Parque Rural 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 348-8190 a 8196- Fax: 348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 430/2005 - GAB 19 Brasilia, OF em 30 de agosto de 2005. 

Senhor sscretano, 

A egide de acordo firmado com Vossa Exceh~ncia e a Uder do Governo 
Oeputada Arnlcela Machado, porquanto 0 veto do Senhor Governador ao Projeto de 
Lei nQ1034/2004, de minha autoria, sob a alegacao de inconstitucionalidade formal 
subjetiva, solicito 0 encaminhamento de proposlcao do Poder Executivo que 
"disponha sobre a proibicao da cobranca do Imposto sobre operacoes Relativas a 
Clrculacao de Mercadorias - ICMS nas contas de servlcos publicos das igrejas e 
templos de qualquer culto no ambito do Oistrito Federal". 

A tftulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelencia que legislacao 
semelhante existe no estado do Rio de Janeiro, com a seguinte reoacao, in verbis: 

"LEI 3266, DE 06 DE OUTUBRO DE 1999. 

PROIBE A COBRANCA DE ICMS NAS 
CONTAS DE SERVICOS PltBLICOS 
ESTADUAIS A IGREJAS E TEMPLOS DE 
QUALQlIER CULTO. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DEC RET A: 

* Art. 1Q - Fica proibida a cobranca de ICMS nas contas de servlcos publicos 
estaduais - aqua, luz, telefone e gas - de igrejas e templos de qualquer culto, desde 
que 0 im6vel esteja comprovadamente na posse das igrejas ou templos. 

Paraqrato unlco - Nos casos em que 0 im6vel nao for pr6prio, a cornprovacao do
 
funcionamento devera se dar atraves de contrato de locacao ou comodato
 
devidamente registrado, ou ainda, da justificativa de posse judicial.
 
*Nova redacao dada pela Lei nQ3863/2002.
 

A Sua Excelencia 0 Senhor
 
Jose Flavio de Oliveira
 
Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares e Relacoes Polfticas
 
NESTA
 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br
 



CAMARA LEGISLA'nVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Art, 22 - Sao definidas, para efeito do Artigo 1Q, as contas relativas a im6veis
 
ocupados por templos de qualquer culto, devidamente registrados.
 

Art. 32 - Fica 0 Governo do Estado desobrlqado a restituir valores indevidamente
 
pagos ate a data da vigencia desta Lei.
 

Art. 42 - as templos devsrao requerer, junto as empresas prestadoras de services, a
 
imunidade a que tem direito.
 

Art. 52 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as
 
disposi~6es em contrarlo,
 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 06 de outubro de 1999.
 

DEPUTADO SERGIO CABRAL
 
Presidente
 

DECRETa N.Q 27.259 DE 11 DE OUTUBRO DE 2000" 

Atenciosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - PP
 

SAIN Parque Rural 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br 
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PL - Projeto de Lei. Tipo de ProposiQao 

Numero 1034 

Ano 2004 

Data 09/05/07 15:03:43 

1 PL-l034/2004	 SituaQao : Vetado 

: Arquivo Interrnediario -	 SPLLocalizaQao 
Leitura : 03/02/04 

Norma	 Numero: Ano : 

: DISPOE SOBRE A PROIBICAO DA COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE OPERACOESEmenta 
RELATIVAS ACIRCULACAO DE MERCADORIAS  ICMS' E DO IMPOSTO SOBRE 
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS NAS CONTAS DE SERVICOS PUBLICOS 
DAS IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO NO AMBITO DO DISTRITO FEDERAL 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

IndexaQao 
Autoria : BRUNELLI 

Historico IN!! IIData Ilunidade	 I!Hist6rico I 
J;';"II28/04/051ISPL	 IARQUIVADO CONFORME DESPACHO SACP, DEL....-J . 27/04/2005. 

129 1127 /04l0511SACP	 IIAO SPL, PARA ARQUIVAMENTO. I 
8 !27/04/051IASSP lAO SACP, PARA CONHECIMENTO E POSTERIORMENTE 

AO PROTOCOLO LEGISLATIVO PARA ARQUIVAR.EJ
40, REFERENTE A MENSAGEM NQ

EJBEJ
ANEXA FOLHA 

27 27/04/05 ASSP	 077/2005:GP, DE 25/04/2005~ INFO~O 
MANUTENCAO DO VETO NA SESSAO ORDINARIA DO 
DIA 19/04/2005. 

4 116/02/0511=A=SS=p====IAO SACP. ,ENCAMINHAR A CCJ PARA ELABORA<;AO 
DA RELATORIO DO VETO. .EJ =====

FOLHAS 34 A 36, REFERENTE A MENSAGEM 
23 16/02/05 ASSP NQ 09/2005-GAG, DO SR. GOVERNADOR 
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DB 
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FOLHA 23 E 24, PARECER ORAL DA CCJ, 
EM 1 Q TURNO, RELATOR DEPUTADO PEDRO PASSOS,EJBEJ
ANEXA 

APROVADO EM 17/11/2004, FAVoRAvEL AO 
SUBSTITUTIVO. 

FOLHA 20 A 22, PARECER ORAL DA CEOF, 
EM 1 Q TURNO, RELATOR DEPUTADO ODILON AIRES,EJBEJ
ANEXA 

APROVADO EM 17/11/2004, FAVoRAVEL AO 
SUBSTITUTIVO. 

EM ANEXO FLS. 19 COM SUBSTITUTIVO AOS 
PROJETOS 1034 E 1461/2004 APRESENTADO EMEJ123111/041EJ PLENARIO. 

IA ASSP, P~ INCLUS~O EM ORDEM DO_DIA, COM 
El120/10/041ISACP A TRAMITACAO CONCLUIDA NAS COMISSOES. 

AO SACP, ANEXADAS FLS. DE NQ 13 A 18, COM 
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PARA ENTRAR EM PAUTA. 
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APRESENTADAS EMENDAS. AGUARDANDO DESIGNACAODI02/03/04IEJ DURANTE 
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UTEIS, CONFORME PUBLICACAO NO DCL. 
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11 0 / 1 21 04 IIDiario da CLDF 22 9 34 IIReda<;ao Final IINAO11 11 

Apensamentos : IProcesso /lData Apensamento IIRequerimento 
IPL-1461/2004 1117/11/04 II 

Pe~as Anexas : 
IIDocumento:::::::::=====~:::::::::==========II=:=pa=:!!'g=in=a=======::::::; 
IMSG-GOV: 9/2005 3 4 11 

Anexado ao : Nao ha processos que anexam este 

** Fim PL-1034/2004 ** 

Sair 
"',,",>-.,,,



_ _

I 
,. ( 

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

PROJETO DE LEI N° '10'1, DE 2004 
(Do Sr. Deputado Brunelli) 

Dispoe sobre a prolblcao da cobranca 
do Imposto sobre Operacoes Relativas it 
Circulacao de Mercadorias - ICMS e do 
Imposto sobre Servic;os de Qualquer 
Natureza - ISS nas contas de servic;os 
publlcos das igrejas e templos de 
qualquer culto no ambito do Distrito 
Federal e da outras provldenclas. 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1° - Ficam proibidas a cobranca do Imposto sobre Operacoes 
Relativas a Circulacao de Mercadorias - /CMS e do Imposto sobre 
Services de Qualquer Natureza - ISS, nas contas de services publicos 
do Distrito Federal - aqua, luz, telefone e gas - das igrejas e templos de 
qualquer culto, desde que 0 im6vel esteja comprovadamente na 
propriedade ou posse dessas entidades. 

Paraqrafo unico - Nos casos em que 0 im6vel nao for pr6prio, a 
cornprovacao do funcionamento devera se dar atraves de contrato de 
locacao ou comodato devidamente registrado, ou ainda, da justificativa 
de posse judicial. 

Art. 2° - Sao definidas, para efeito do Artigo 1°, as contas relativas 
a im6veis ocupados por igrejas e templos de qualquer culto, 
devidamente registradas. 

Art. 3° - Fica 0 Governo do Distrito Federal desobrigado a restituir 
va/ores indevidamente pagos ate a data da vig€mcia desta Lei. 

Art. 4° - As igrejas e ternplos de qualquer culto deverao requerer 
junto as empresas prestadoras de services, a imunidade a que tern 
direito. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigqr data de sua publicacao,n 
revogadas as disposicoes em contrario. \ 

r~:::;'/eSSi)r; ,- ~f'.. ,;;-\ ~rl' 

F .... _"' __ , ' ... ! 0 - ~~!N -:Parqu~IIRural- 7008~-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - efones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193 
-~r: e>')1 ~~tyi I I: I .' \J1~S 10 .)", E-mail: dep.brunelli@cLdf.gov_br - www.juniorbruneIlLcom.br 
1/\\ ""!L



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

JUSTIFICACAo 

As entidades religiosas tern direito a imunidade tributaria sobre 
qualquer patrirnonio, renda ou service relacionado de forma direta a sua 
atividade essencial. 0 beneflcio vale tarnbern se as entidades alugarem 
seus im6veis ou os mantiverem desocupados. 

Com esse entendimento, os ministros do Supremo Tribunal 
Federal julgaram procedente 0 recurso da Mitra Diocesana de Jales 
(SP) contra decisao do Tribunal de Justica de Sao Paulo. 0 TJ-SP 
entendeu nao caber imunidade trlbutaria sobre todos os bens 
pertencentes a entidades religiosas, como preve 0 arl:igo 150, inciso VI, . 
letra "b" e paraqrafo 4° da Constituicao Federal. 

A Diocese alegou que ha ofensa ao artigo 150 da CF/88', porque 
ela exerce funcoes de assistencia social e os 61 im6veis de sua 
propriedade sao utilizados para finalidades institucionais. A entidade 
afirmou que alguns im6veis estao alugados para angariar fundos para 
ajudar no sustento do trabalho missionario. 

o relator do processo, ministro Ilmar Galvao, considerou correta a 
decisao do TJ-SP. A prefeitura de Jales pode tributar os lotes vagos e 
os predios comerciais alugados pertencentes a Mitra porque eles nao . 
estao vinculados as finalidades religiosas, afirmou Galvao, 

o ministro Gilmar Mendes abriu dissidencla porque entendeu que 
a Constituicao Federal e clara quando determina a proibicao de 
instituicao de impostos sobre 0 patrirnonio, a renda e os services 
relacionados as finalidades dos templos de qualquer culto (artigo 150, 
VI, "b"). 

o ministro Carlos Velloso afirmou que lise deve distinguir 0 que 
esta afeito as finalidades essenciais da entidade. Se 0 im6vel esta 
alugado, ele nao se sujeita a imunidade. A renda proveniente do 
aluguel, sim, esta imune, porque esta se destina a uma finalidade 
essencial da entidade". 

o plenario reconheceu 0 recurso por maioria de votos. 0 relator e 
os ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie e Sepulveda Pertence foram 
vencidos. RE 325~' (Fonte: Revista Consultor Juridico, 18 de' 
dezembro de 2002). & 
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Nos ensina 0 ilustre tributarista Geraldo Ataliba que "a imunidade 
e ontologicamente constitucional". E assente 0 entendimento que 0 

direito a imunidade constitui clausula petrea da Lei Maior e, por isso, 
nenhuma lei, poder ou autoridade podera anula-lo, Nesse aspecto, a 
lrnunidade difere das isencoes concedidas, eis que estas decorrem 
da vontade da lei e podem ser alteradas ou revogadas por outra lei. 

As imunidades consideradas de interesse publico sao 
mencionadas no artigo 150, inciso VI, da Carta Magna, com 0 escopo 
primordial de proteger de eventual cobranca de impostos as 
orqanizacoes os templos de qualquer culto (3° Setor), sendo que os 
objetivos institucionais dessas entidades poderiam restar frustrados, na 

r: hip6tese do recolhimento de tributes. 

A materia e de grande relevancia e a Corte Suprema de 
Justic;a nao relutou, recentemente, de elidir a controversla no 
tocante a possibilidade da cobranca de ICMS na comerciallzacao 
de bens por entidades beneficentes que possuem imunidades. 
Para os ministros julgadores do STF, 0 objetivo da aludida norma 
constitucional e garantir que as rendas oriundas das atividades 
responsavels pela rnanutencao e crescimento das entidades de 
filantropia sejam desoneradas, sem 0 que tornaria inexeqiHvel a 
sua manutencao e continuidade das suas atividades. 

Com efeito, as entidades beneficentes ou de assistencia social (3° 
Setor) necessitam de recursos para 0 pagamento dos seus projetos e 
implemento dos gastos com pessoal, equipamentos, servicos, 
estruturas, materiais, computadores, services e outros itens de 
relevancia a sua existencia. Ademais, as instltuicoes particulares de 
assistencla social atuam suplementarmente afuncao do Estado, mesmo 
porque nao existem nos dias atuais recursos suficientes nos tesouros 
para 0 atendimento a tudo 0 que e dever do governo e direito 
fundamental de todos os brasileiros. 

Por isso, no seu rnaqisterlo, Pinto Ferreira considera a 
cornplernentacao do munus estatal pelas orqanizacoes filantr6picas de 
assistencia social atividade "indispensavel e importante", porque 
promove a inteqracao do jovem estudante ao mercado de trabalho, 
protelfiio a familia, reabilitalfiio de pessoas portadoras de defici€mciay 
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protecao a velhice, entre outros objetivos previstos na Constrtuicao 
Federal. 

Para tanto, tais entidades filantr6picas (3° Setor) nao tern 0 

escopo institucional de obtencao do lucro, sendo que as receitas 
advindas das suas atividades sociais estao cobertas pelo manto da 
imunidade de todos os impostos. Da mesma forma, as receitas com 
doacoes, vendas de produtos ou servicos, aluguel de estacionamentos, 
audit6rios ou salao de festas, bem como os im6veis utilizados, de 
propriedade das orqanizacoes, sao imunes. 

Nao pode 0 legislador ordinario, em decorrencia, seja da Uniao, . 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, fixar regras para 0 

gozo de imunidade sobre 0 qual ele mesmo esta impedido de tributar. 
Portanto, e flagrante a inconstitucionalidade de restricao it 
imunidade concedida as lnstttulcoes de asslstencla social e ou de 
educacao, por meio de lei ordinaria. 

Data do iluminismo do seculo XVIII a protecao do Estado as obras 
de assistencia social, tendo side incorporada nos governos das nacoes 
desenvolvidas. Comparando a filantropia com a caridade, a primeira 
toma geralmente um carater naturalista e laico, ao passe que a segunda 
apresenta uma tonalidade religiosa. Alern disso, a caridade corresponde 
mais ao impulse espontaneo de auxilio aos individuos necessitados e a 
filantropia a um movimento constante, disciplinado, voltado a promocao 
do bem-estar social dos desamparados. 

Dar, a necessidade do permanente apoio e redobrado incentivo as 
instituicoes filantr6picas nos seus diversos sentidos, visando ao bem 
dos homens e desenvolvimento das nacoes, 

Imunidade trlbutaria e a llrnltacao imposta pela Constltulcao a 
instltuicao de tributos sobre determinados objetos ou a serem 
suportados por determinados sujeitos. Pode a imunidade ser objetiva 
ou subjetiva. Um exemplo de imunidade objetiva e a do artigo 150, VI, 
"d", da Constituicao, que veda a instltuicao de impostos sobre livros, 
jornais, peri6dicos e 0 papel destinado a sua irnpressao. yxemplo de 
imunidade subjetiva e a do artigo 150, VI, "b", da constit~'. 0, que veda 
a instituicao de impostos sobre templos de qualquer culto. . 

f .. 
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Nao se ha de confundir imunidade com isencao. Apesar de 
ambas resultarem no nao pagamento do tributo, a isencao e instituida 
pela Lei, a imunidade pela Constituicao. 

A isencao, por ser concedida por lei, pode tarnbern, por lei, ser 
revogada. Nao tendo side concedida por prazo determinado e sob 
determinadas condicoes, pode ser re1:irada a qualquer tempo, nada 
podendo fazer 0 contribuinte. 

A imunidade, por sua vez, e garantida pela Constituicao, Nao 
pode 0 Estado, por exemplo, sob qualquer pretexto, instituir tributos 
sobre livros e jornais. Esta imunidade nao pode ser revogada sequer . 
por emenda a Constituicao, pois constitui protecao a direito 
fundamental, a liberdade de expressao, nao podendo ser objeto de 
emend as. (CF/88, art. 60, §4.o, IV). Sao tarnbern exemplos de 
imunidades protetoras de direitos fundamentais a imunidade dos 
partidos politicos, por preservar a democracia, e a imunidade dos 
templos, por preservar a liberdade de consciencia e de crenca, 

Assim, somente diante de uma nova Constltuicao tais 
imunidades podem ser revogadas. Ea protecao maxima que 0 Direito ' 
pode oferecer, pois somente atraves de uma reconstrucao dele podem 
ser removidas. Existem, e certo, imunidades que nao constituem forma 
de preservacao de direitos fundamentais. Ainda assim, pelo fato de 
integrarem 0 texto constitucional, estas imunidades s6 por emenda a 
Constituicao podem ser abolidas. 

Existem, porern, outras dlferencas. Uma delas reside no modo de 
interpretar as normas que as concedem, e, consequenternente, no 
alcance de tais normas. A isencao, por ser uma excecao a regra, que e 
a incidencia do tributo, deve ser interpretada restritivamente. Ja a 
imunidade, por ser concedida por norma Constitucional, deve ser 
interpretada de forma extensiva, observando-se outros principios 
contidos na Constituicao e a finalidade a que foram concedidas. Nao se 
admite interpretacao literal ou restritiva a regra que concede a 
imunidade, pois isto seria amesquinhar 0 principio constitucional. 

E facil compreender a finalidade das imunidades. as impostos ' 
oneram a atividade tributada. a governo poderia utilizar-se dos 
impostos para inviabilizar determinadas atividades, tornando sem efeito 
garantias constitucionais como a liberdade de expressao e de 
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pensamento e a Iiberdade de culto, somente para citar algumas. Caso ° 
Estado tributasse templos de determinado culto, por exemplo, 
estaria violando a garantia constitucional da liberdade de 
consclencia e de crenca, 

Sala de Sess6es, em 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMiSsAo DE ECONOMIA, ORCAMENTO EFINANCAS 

PARECER N° 12004 

DA COMISSAO DE ECONOMIA, 
ORCAMENTO E FINANCAS sobre 0 

PROJETO DE LEI N° 1034/2004, que 
"Dispoe sobre a proibi~ao da cobranca 
do Imposto sobre Opera~oes Relativas it 
Circula~ao de Mercadorias - ICMS e do 
Imposto sobre Servi~os de Qualquer 
Natureza - ISS nas contas de services 
pubucos das igrejas e templos de 
qualquer culto no ambito do Distrito 
Federal e da outras provldenclas." 

AUTOR:BRUNELLI 

RELATOR: LEONARDO PRUDENTE 

1- RELATORIO 

Submete-se a esta Comissao a Projeto de Lei n° 1034/2004 de 
autoria do ilustre Deputado Brunelli que "dlspoe sabre a prolblcao da 
cobranca do Impasto sabre Operacoes Relativas a Clrculacao de 
Mercadorias - ICMS e do Imposto sabre Servi90s de Qualquer Natureza 
- ISS nas contas de servlcos publlcos das igrejas e templos de qualquer 
culto no ambito do Distrito Federal." 

Aguisa de justltlcacao, a autor esclarece que de fate as entidades 
religiosas tern direito a imunidade trlbutarla sobre qualquer patrlmonio, 
renda ou service relacionado de forma direta a sua atividade essencial. 
o beneflcio vale tambern se as entidades alugarem seus im6veis ou os 
mantiverem desocupados. 

No prazo regimental, nao foram apresentadas emendas nesta 
Comissao. 
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II - VOTO DO RELATOR 

Compete a esta Comissao, nos termos do art. 64, II, "a" e "c", 
do Regimento Interno desta Casa, manifestar-se sobre em relacao a 
adequacao ou repercussao orcamentaria ou financeira das proposicoes, 
bem como sobre materias de natureza tributaria, crediHcia, 
orcamentarla, 'financeira e patrimonial, in verbis: 

"Art. 64. Compete a Comissao de Economia, 
orcamento e Finan~as: 

I - (...) 

II - analisar a admissibilidade quanta it adequacac 
orcamentarla e financeira e emitir parecer sobre 0 

rnerlto das seguintes materlas: 
a) adequa~ao ou repercussao orcamentarla ou 
financeira das proposlcees: 

b) (...) 

c) de natureza tributaria, creditlcla, oreamentarla, 
financeira e patrimonial, inclusive contriblli~ao dos 
servidores publlcos para sistemas de previdencia e 
asslstenela social." 

Da analise dos dispositivos propostos no presente Projeto de Lei, 
percebe-se de imediato que nao navera repercussao destavoravel ao 
orcarnento do Distrito Federal. 0 raciocfnio e simples: a Oonstltelcao 
Federal garante a imunidade trlbutarla dos templos de qualquer culto. 
Nao pode 0 Estado, por exemplo, sob qualquer pretexto, instituir tributos 
sobre livros e jornais. Esta imunidade nao pode ser revogada sequer 
por emenda a Constituicao, pois constitui protecao a direito 
fundamental, a liberdade de expressao, nao podendo ser objeto de 
emendas. (CF/88, art. 60, §4.Q

, IV). Sao tarnbern exemplos de 
imunidades protetoras de direitos fundamentais a imunidade dos 
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parl:idos politicos, por preservar a democracia, e a imunidade dos 
templos, por preservar a liberdade de consctencia e de crenca, 

Nos ensina 0 ilustre tributarista Geraldo Ataliba que: 

"A imunidade e ontologicamente constituctonei". E assente 0 

entendimento que 0 direito a imunidade constitui clausula oetree da Lei 
Maior e, por isso, nenhuma lei, poder ou autoridade poaere anula-Io. 
Nesse aspecto, a imunidade difere das isencoes concedidas, eis que 
estas decorrem da vontade da lei e podem ser alteradas ou revogadas 
por outra lei." 

As imunidades consideradas de interesse pubuco sao 
mencionadas no artigo 150, inciso VI, da Carta Magna, com 0 escopo 
primordial de proteger de eventual cobranca de impostos as 
orqanizacoes os templos de qualquer culto (3Q Setor), sendo que os 
objetivos institucionais dessas entidades poderiam restar frustrados, na 
hip6tese do recolhimento de tributos. 

Em declsao recente, os ministros do Supremo Tribunal Federal 
julgaram procedente 0 recurso da Mitra Diocesana de Jales (SP) contra 
decisao do Tribunal de Justlca de Sao Paulo. 0 TJ-SP entendeu nao 
caber imunidade tributarla sobre todos os bens pertencentes a 
entidades religiosas, como preve 0 artigo 150, inciso VI, letra "b" e 
paraqrato 4Q da Constltuleao Federal. 

A Diocese alegou que ha ofensa ao artigo 150 da CF/88, porque 
ela exerce fun90es de assistencta social e os 61 im6veis de sua 
propriedade sao utilizados para finalidades institucionais. A entidade 
afirmou que alguns im6veis estao alugados para angariar fundos para 
ajudar no sustento do trabalho rnlssionario. 

o relator do processo, Ministro Ilmar Galvao, considerou correta a 
declsao do TJ-SP. A prefeitura de Jales pode tributar os lotes vagos e 
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OS predios comerciais alugados pertencentes a Mitra porque eles nao 
estao vinculados as finalidades religiosas, afirmou Galvao, 

o ministro Gilmar Mendes abriu dlssidsncla porque entendeu que 
a Constltulcao Federal e clara quando determina a prolblcao de 
instltuicao de impostos sobre 0 patrlrnonio, a renda e os services 
relacionados as finalidades dos templos de qualquer culto (artigo 150, 
VI,lb"). 

o pienario reconheceu 0 recurso por maioria de votos. 0 relator e 
os ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie e Sepulveda Pertence foram 
vencidos. RE 325.822 (Fonte: Revista Consultor Jurldico, 18 de 
dezembro de 2002). 

Em outra decisao recente, Corte Suprema de Justlca nao relutou 
de elidir a controversla no tocante apossibilidade da cobranca de ICMS 
na comerclailzacao de bens por entidades beneficentes que possuem 
imunidades. Para os ministros julgadores do STF, 0 objetivo da aludida 
norma constituciona.1 e garantir que as rendas oriundas das atividades 
responsavels pela rnanutencao e crescimento das entidades de 
filantropla sejam desoneradas, sem 0 que tornaria inexeqOivel a sua 
rnanutencao e continuidade das suas atividades. 

Com efeito, as entidades beneficentes ou de asslstencla social (3Q 

Setor) necessitam de recursos para 0 pagamento dos seus projetos e 
implemento dos gastos com pessoal, equipamentos, servlcos, 
estruturas, materiais, computadores, services e outros itens de 
relevancia a sua exlstencla, Ademais, as instltuicoes particulares de 
asslstencta social atuam suplementarmente a funcao do Estado, mesmo 
porque nao existem nos dias atuais recursos suficientes nos tesouros 
para 0 atendimento a tudo 0 que e dever do governo e direito 
fundamental de todos os brasileiros. 

Por isso, no seu rnaqisterio, Pinto Ferreira considera a 
complernentacao do munus estatal pelas orqanizacoes filantr6picas de 
asslstencla socia.l atividade "indlspensavel e importante", porque 
promove a inteqracao do jovem estudante ao mercado de traba.lho, 
protecao a familia, reabllltacao de pessoas portadoras de deflciencla e 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.. COMISSAO DE ECONOMIA, ORCAMENTO E FINANCAS 

protecao a velhice, entre outros objetivos previstos na Constttuicao 
Federal. 

Para tanto, tais entidades filantr6picas (3Q Setor) nao tern 0 

escopo institucional de obtencao do lucro, sendo que as receitas 
advindas das suas atividades sociais estao cobertas pelo manto da 
imunidade de todos os impostos. Da mesma forma, as receitas com 
coacoes, vendas de produtos ou services, aluguel de estacionamentos, 
audit6rios ou salao de festas, bem como os im6veis utilizados, de 
propriedade das orqanizacoes, sao imunes. 

Nao pode 0 legislador ordlnarlo, em decorrencia, seja da Unlao, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, fixar regras para 0 

gozo de imunidade sobre 0 qual ele mesmo esta impedido de tributar. 
Portanto, e t1agrante a inconstitucionalidade de restrlcao a imunidade 
concedida as instltulcoes de asslstsncla social e ou de eoucacao, por 
meio de lei ordinaria. 

A proposta do nobre parlamentar e daquelas que abrilhantam 
nosso legislativo porque pugnam pela legalidade, moralidade e 
valorlzacao das entidades soclais, 

Pelos criterios de analise adotados, nosso voto e pela 
ADMISSIBILIDADE do Projeto de Lei n° 1034, de 2004, no ambito 
desta Comissao. 

Sala das Cornissoes, em 

DEP. 
PRESIDENTE 

DEPUTADOLEONARDOPRUDENTE
 
RELATOR
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COMISSAO DE CONSTITUU;AO E JUSTICA 

PARECER N° 12004 

DA COMISSAO DE CONSTIl·UICAO E 
JUSTICA sobre 0 PROJETO DE LEI N° 
1034/2004, que "Dispoe sobre a proibic;ao 
da cobranc;a do Imposto sobre Operac;oes 
Relativas a Circulac;ao de Mercadorias 
ICMS e do Imposto sobre ServiC;os de 
Qualquer Natureza - ISS nas contas de 
services publleos das igrejas e templos 
de qualquer culto no ambito do Distrito 
Federal e da outras provldenclas." 

AUTOR:BRUNELLI 

RELATOR: WILSON LIMA 

I - RELATORIO 

Submete-se a esta Comissao 0 Projeto de Lei n° 1034/2004 de 
autoria do ilustre Deputado Brunelli que "dlspoe sobre a prolblcao da 
cobranca do Imposto sobre Operacoes Relativas a Circulacao de 
Mercadorias - ICMS e do Imposto sobre servtcos de Qualquer Natureza 
- ISS nas contas de services publlcos das igrejas e templos de qualquer 
culto no ambito do Distrito Federal." 

Justificando a apresentacao da proposicao 0 autor esclarece que 
de fato as entidades religiosas tern direito a imunidade tributarla sobre 
qualquer patrirnonio, renda ou servlco relacionado de forma direta asua 
atividade essencial. 0 bene'ffcio vale tarnbem se as entidades alugarem 
seus im6veis ou os mantiverem desocupados. 

A materia foi apreciada pela Comissao de Economia, 
Oreamento e Finances e obteve parecer tavoravel, 
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No prazo regimental, nao foram apresentadas emendas nesta 
Comissao. 

II - VOTO DO RELATOR 

De acordo com 0 que preceitua 0 artigo 63, inciso I, do 
Regimento Interno desta Casa compete a Comissao de Constituicao e 
Justlca, examina.r a admissibilidade das proposlcoes em geral, quanta a 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade, regimentalidade, tecnlca 
legislativa e redacao das propostcoes em trarnltacao, 

4

A Constituicao Federal e a Lei Orqanlca do Distrito Federal, a 
sombra dela garante a imunidade tributaria dos templos de qualquer 
culto. Esta imunidade nao pode ser revogada sequer por emenda a 
Constltu'cao, pois constitui protecao a direito fundamental, a liberdade 
de expressao, nao podendo ser objeto de emendas. (CF/88, art. 60, § 

Q
, IV). 

Nos ensina 0 ilustre tributarista Geraldo Ataliba que: 

"A imunidade e ontologicamente constitucional". E assente 0 
entendimento que 0 direito a imunidade constitui cteusu« petrea da Lei 
Maior e, por tsso, nenhuma lei, poder ou autoridade podera snute-to. 
Nesse aspecto, a imunidade difere das isencoee concedidas, eis que 
estas decorrem da vontade da lei e podem ser alteradas ou revogadas 
por outra lei." 

As imunidades consideradas de interesse publico sao 
mencionadas no artigo 150, inciso VI, da Carta Magna, com 0 escopo 
primordial de proteger de eventual cobranca de impostos as 
orqanlzacoes os templos de qualquer culto (3Q Setor), sendo que os 
objetivos institucionais dessas entidades poderiam restar frustrados, na 
hip6tese do recolhimento de tributos. 

Recentemente os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
julgaram procedente 0 recurso da Mitra Diocesana de Jales (SP) contra 
declsao do Tribunal de Justica de Sao Paulo. 0 TJ-SP entendeu nao 



A CAMAR~ LEGISLATIVA DO ~ISTRITO FEDERAL 

• COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

caber imunidade tnbutaria sobre todos os bens pertencentes a 
entidades religiosas, como preve 0 artigo 150, inciso VI, letra "b" e 
paraqrato 4Q da Constitulcao Federal. 

A parte alegou que haveria ofensa ao artigo 150 da CF/88, porque 
ela exerce tuncoes de asslstencla social e os 61 im6veis de sua 
propriedade sao utilizados para finalidades institucionais. A entidade 
afirmou que alguns im6veis estao alugados para angariar fundos para 
ajudar no sustento do trabalho missionarlo. 

o Ministro Gilmar Mendes abriu dissidencia com 0 relator do 
processo, Ministro IImar Galvao, que considerou correta a declsao do 
TJ-SP. 0 Ministro Gilmar Mendes entendeu que a Oonstltulcao Federal 
e clara quando determina a prolbtcao de instituiQao de impostos sobre 0 

patrlrnonlo, a renda e os servlcos relacionados as finalidades dos 
templos de qualquer culto (artigo 150, VI, "b"). 

o plenario reconheceu 0 recurso por maioria de votos. 0 relator e 
os ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie e Sepulveda Pertence foram 
vencidos. RE 325.822 (Fonte: Revista Consultor Jurfdico, 18 de 
dezembro de 2002). 

De todas as formas de desoneracao trlbutarla, a que merece 
maior ressalva e a imunidade, haja vista a caracterfstica peculiar de ser 
veiculada em nfvel constitucional. Tal llrnltacao do Fisco descarta 0 

pr6prio nascer da obriqacao, constitui-se na vedacao total do poder de 
tributar, posta que 0 credlto tributario nao e apenas inexigfvel, no caso 
das imunidades ele e tao somente inexistente. 

Ora, se a pr6pria Carta Magna resguarda 0 Instituto da Imunidade, 
nota-se que tal desoneracao protege 0 equillbrio federativo, a liberdade 
polltlca, religiosa, de assoclacao, do livre pensamento e de expressao, a 
expansao da cultura, 0 desenvolvimento econornlco, entre outros 
proveitos para sociedade. Logo, ser imune a trlbutacao nao significa 
deter de privileqio ou beneffcio, mas sim uma forma de garantir os 
valores da comunidade. 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

Cumpre, ainda mais, elevar a importancla da imunidade 
tnbutaria das Institui90es de Asslstencia Social, porquanto os servlcos 
desenvolvidos por tais suplementam atividades essenciais do Estado, 
as quais nem sempre sao cumpridas com total eficiencia, nao por 
dlspllcencla ou desinteresse, contudo muitas vezes por falta de 
recursos. Destarte, imunizando a carga de tributos destas entidades, de 
certa forma, e estimulada a crlacao de instituicoes que possuem fins 
nobres e emparelham com finalidades e deveres do proprio Estado. 

Como se percebe, 0 legislador constituinte afastou qualquer 
especle de incldencia por impostos, assegurando a imunidade dos 
templos de qualquer culto, quando acostou 0 art. 150 da Carta Maior: 

"Art. 150. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e vedado a Unlao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municlpios": 

VI - instituir impostos sobre: 

b) templos de qualquer culto;
 
..... (grifo nosso)
 

Em outras palavras, 0 texto constitucional e 0 mais ample 
posslvel, porque prolbe com anteclpacao 0 proprio corneco de qualquer 
lncldencta, isto e, de "instituir" impostos sobre essas sltuacoes 
quali'ficadas como imunes. 

Observa-se que, 0 art. 150, VI, b, abrange todos os impostos, 
desde que perlinentes a atividade ou a pessoa imune, relacionada com 
atividades essenciais ou que nao constituam atividades regidas por 
normas de direito privado e em livre concorrencla, 

A proposta do nobre parlamentar e daquelas que abrilhantam 
nosso legislativo porque pugnam pela legalidade, moralidade e 
valorlzacao das entidades sociais. 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA 

Assim, por atender aos prine/pios de eonstitueionalidade, 
juridieidade e regimentalidade, somos pela ADMISSIBILIDADE do 
Projeto de Lei n° 1034, de 2004, no ambito desta Comissao. 

Sala das Cornissoes, em 

DEPUTADO 
PRESIDENTE 

DEPUTADO WILSON LIMA 
RELATOR 



~ CAMARALEGISLA1"IVA DO DISTRITO FEDERAL
 

SUBSTITUTIVO AOS PL N2103412004 e 1461/2004 
(Dos Srs. Deputados Brunelli e Aguinaldo de Jesus) 

QUE, "Disp6e sobre a proibi~ao da 
eobranca do Imposto sobre Opera~6es 
Relativas a Circula~ao de Mercadorias 
ICMS e do Imposto sobre Servi~os de 
Qualquer Natureza - ISS nas contas de 
servi~os pUblicos das igrejas e templos de 
qualquer culto no ambito do Distrito Federal 
e da outras provldenclas". 

A CAMARA LEGISLA"nVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 12 - Ficam proibidas a cobranca do Imposto sobre opsracoes Relativas a 
Circulacao de Mercadorias - leMS e do Imposto sobre services de Qualquer 
Natureza - ISS, nas contas de servlcos pubncos do Distrito Federal - agua, luz, 
telefone e gas - das igrejas e temples de qualquer culto, desde que 0 im6vel esteja 
comprovadamente na propriedade ou posse dessas entidades. 

Paraqrafo unico - Nos casos em que 0 im6vel nao for pr6prio, a comprovacao 
do funcionamento devera se dar atraves de contrato de locacao ou comodato 
devidamente registrado, ou ainda, da justi'ficativa de posse judicial. 

Art. 22 - Sao definidas, para efeito do Artigo 12 , as contas relativas a im6veis 
ocupados por igrejas e templos de qualquer culto, devidamente registradas. 

Art. 32 - Fica 0 Governo do Distrito Federal desobrigado a restituir valores 
indevidamente pagos ate a data da vigencia desta Lei. 

Art. 42 - As igrejas e templos de qualquer culto deverao requerer junto as 
empresas prestadoras de servlcos, a imunidade a que tem direito. 

Art. 52 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 
dtsposlcoes em contrario, 

JUSTIFICA<:AO 

As entidades religiosas tsrn direito a imunidade trlbutarla sobre qualquer 
patrlrnonlo, renda ou service relacionado de forma direta a sua atividade essencial. 
o beneflcio vale tambern se as entidades aluqarem seus im6veis ou os mantiverem 
desocupados. 

Sala de Sessoes, em 2004. 

BRUNELLI AGUINALDO DE JESUS 
Deputado Distrital - PP Deputado Distrital- PMDB 

SAIN - Parque Rural-70086-900- Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 348·8190 a 8196 - Fax: 348-8193
 
E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbrunelli.com.br
 



.j 
Em.-=~ 

•	 Plelln .&1.\ Prolocolo l.glafatlvo pll'1 regie 
, A.."scrll de Ple,,"'lo. .-'f/·...lnll/! 

MENSAGEM
 

/2005-GAG
 

Excelentfssimo Senhor Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal, .. 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia e a seus
 
ilustres pares, com 0 objeti-xo de comunicar que, nos termos do art. 74, § 1°, da Lei
 
Organica do Distrito Federal, vetei 0 Projeto de Lei 1034104, que "dispOe sobre a
 
proibi¢o do cobran~ do lmposto sobre Opera¢es Relativas d Ci,clI.~io de
 
Mercadorias e sabre p,.~1flfoes de ServifOS de Tramporte Interestadll.a1,
 

~Jntermullicipal e de ContUllicafdo - ICMS e do /mposto sobre Serv~os de Qua/qller 
Natureza - ISS - IIOS contlls de servifos pubficos das igrej~' e temp/os de qualqll.er 
caito no limbito doDistTito Federal e d4 outrasprovidinciDs", pelos seguintes 

MOTIVOS DE VETO 

Embora louvtvel a inten~o do legislador, a proposi~io em
 
questao, no que respeita aos seus aspectos juridices, oio merece prosperar, porquanto
 
esbarraem impedimeotos constitucionais.
 

De fato, a proposicao promove sensivel reducao de carga
 
tributaria, 0 que significa cristalina hipotese de remincia de receita, cuja previsso nas
 
normas orcamentarias dos entes federados e imprescindivel, sob pena de gerar urn
 
desequilibrio insustentavel para as financas publicas,
 

Ocorre que tal previsao nao resta demonstrada na especie,
 
decorrendo dai a desconfonnidade da presente proposieao com os ditames do art 165, §
 
6°, da CF; do art. 149, § 7', II, da LODF; e do art. 14 da LC 101100 (Lei de
 
ResponsabilidadeFiscal).
 

Ademais, tratando-se de beneficio tributario pertinente ao 
ICMS, a sua aplicaeao somente se faz viavel por deliberaejo conjunta do Distrito Federal 
com os demais Estados, em consonancia com os mandamentos do art 155, § 2°, 11, "g", 
da Carta Magna.	 I lJlory·

.	 O(,UIn_ . ~~ e. yvt. 

r;f-~ JI C. -!.e~) 
~.J\./Excelentissimo Senhor 

DEPUTADO FABIO BARCELLOS 
Presidenteda Camara Legislativa do Distrito Federal 



Assim, evidentes os vicios de inconstitucionalidade de que 
padece0 presente projetode lei. 

Ante as razoes acima, eemunleo que vetei 0 Projeto de Lei 
1034/04, com fulcro no art. 149, § r; n, da LODF; nos arts. 155, § 2°, II, "s"e 165, § 6°, 
ambos daCF; e no art. 14 da LC 101100, pugnando pela manutencao do VETO por essa 
egregia Casa . . .. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelencia e a seus ilusrres 
paresas expressoes do meu aprecoe consideraeao. 

.:~0
~~~~MDOMI~G~ORIi 

Governador do Distrito Federal 



CAMARA lEGISLATIVA DODISTRITO FEDERAL 
ASSESSORIA DE PUNARIO E DISTlUBUlCAO 

sobre a proib~ cia cabrallp do Imposto IObre Opera~ 

IS aCin:~o deMereadorfa. e sobre ~ deS~ de 
rte InterataduJ, latermuldpal e deCom~ - ICMS - e 

sobre Sen1eOSde Qulquer Natu'eZa - ISS - 1111 contu de 
ptiblicol dis !crej.. e templOl de qulqaer eulto no imbito do 

o Federal e tit "trlS provldhciu. 

A CAmara Lcgisiatiwdo Distrito Federal 

Art. 1°Ficain pmibidas 81 cobran\:as Impostosobrc: ~ Re\lllivas aCiIcuIa9io de Mercadorias e sobIe 
~ de sem~ de Transporte Intmnunicipal e de Comunica\iio - ICMS- e do Imposto soMeServi~ 
de QualquerNatureza - ISS -, nascontas de .~ pUblicos do DisIrito Fedcral- agoa, luz, te1efoue e gas - das igrejas e 
templos de qualquer culto,desdeque0 im6vel .a cDlIIprovadameute oapropriedade OIl posse dcssas entidades. 

Partigrafo ,mico. Nos casos emqui imOvel Dio for pr6prio, a co~ dofuncioDamento da entidade se darB 
pormeiode c:ontrato de l~ au comodato regiscrado, au, Binda, dajuatificativa de poase judicial. 

Art. 2° Sio definidas, para cfcito art. I",as comas relalivas a im6vcisocupadoapor ign:jase cemplos de qualquer 
eulto, devidamentc zegistradas. 

Art. 3° Fica0 Gowmo do Distrito ederaI desobrigado a restituir valores indeYidamente PIIOS at/:a data da vipia 
destal.ei. 

Art. 4° AJ. igrejas e tcmplos qualqucr cuIto deverio rcquerer junto As empn:sas prestadoras de servi9os. a 
imUDidade a que tbn direito. 

Brasilia, I~ dedezcmbro de 2004 

Art. S°Esta Lei enIm em vigor 
Art. 6°Revop1ll-scas dispoIsic; 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasilia - OF - Tel.: 3488274
 
EmaiL plcnario.assessoria@cl.df.gov.br
 



Parametros de Consulta 
PL - Projeto de LeiTipo de Proposi~io 
1461Numero 
2004Ano 
09/05/07 15:04:32Data 

1 PL-1461/2004 Situa~io : Apensado 

Localiza~io 

Leitura 
Norma 

: ASSP 

18/08/04 

Numero: Ano 

Ementa ISENTA AS INSTITUICOES 
ICMS NAS TARIFAS PUBL

RELIGIOSAS 
ICAS DISTRITAIS. 

DE QUALQUER CULTO, DA COBRANCA DE 

Indexa~io 

Autoria : AGUINALDO DE JESUS 

Historico IN!! II Data Ilunidade IIHistorico I 
18 1114/12/04/IASSP IIESTE FICA APENSADO AO PL 1034/2004. I

DI031l1/041EJ A ASSP, PARA INCLUSAO EM ORDEM DO DIA, 
CONFORME MEMO./ASSP N2 133/04, ANEXADO COMO 
FL (S). 03. 

16 1129/1 0 / 0411CEOF IIAO SACP, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. I 
D/28/10/04/1CEOF 

IRECEBIDO DO GABINETE DO GAB. DEP. ODILON 
AIRES. 

DI06/10/041ICEOF 
lAO GABINETE DO DEP. ODILON AIRES PARA 
DESIGNAR RELATOR.

OI16/09/04IEJ DURANTE 0 PRAZO REGIMENTAL NAO FORAM 
APRESENTADAS EMENDAS. AGUARDANDO DESIGNACAO 
DE RELATOR. 

DI20/0S/04IEJ A CEOF, PARA EXAME E PARECER, PODENDO 
RECEBER EMENDAS DURANTE 0 PRAZO DE 10 DIAS 
UTEIS, CONFORME PUBLICACAO NO DCL. 

DI20/08/041ISPL IAUTUADO COM 02 FOLHA(S) .COMISSOES: C~OF E 
CCJ. AO SACP, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. 

Publica~6es : Na.o ha publica<;::5es registradas. 

Apensado Ao : IProcesso IIData Apensamento IIRequerimento 

Apensamentos 
Pe~as Anexas 
Anexado ao 

IpL-1034/2004 

: Nao ha apensamentos 

: Na.o ha pecas anexadas 

: Na.o ha processos que 

r

1117/11/04 

egistrados . 

registradas. 

anexam este 

** Fim PL

I' 

-1461/2004 ** 

..... §ai[ ] 



A 
• CAMARA lEGISLATIVA 00 OISTRITO FEDERAL 

I)ROJETO DE LEI N' PI 1461 2004 DE 2004 

(Do Sr. Deputado Aguinaldo de Jesus) 

P!lulo R ~ ,'.!i-n3fll':r> ':>: (:::",,'l 

Chllfa.':o ,t,:~:;" .:,"~ " 

lsenta as Institui4,:oesReligiosas de 
qualquer cuito, da cobranca de 
ICMS nas tarifas Publicas Distritais. 

A CAMARA LEGlSLATIVA DO DISTRlTO FEDERAL decreta: 

Art. 1° Ficam isentas da cobranca de JCMS nas tarifas de services 
Publicos Distritais - agua , luz e telefone - as lnstituicoes Religiosas de qualquer 
culto, desde que 0 imovel esteja comprovadamente na posse das Igrejas OU 

Ternplos. 

Art. 2° Esta Lei sera regulamentada pelo poder executivo no prazo de 
60 dias. 

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, 
revogadas as disposicoes em contrario. 

,--.: - _._-, -~ _ _-" - _ 
: '.i, _ -., . 

'; ~L ," 14~1~, .. '6{t , ; 
JUSTIFICA<;AO "'" ..:.-~:2.~. '~~~:~:~~~0,~j 

As instituicoes religiosas ha muito vern contribuindo efetivarnente 
para 0 bern estar da populacao por meio de suas acoes sociais. 

Como e de nosso conhecimento as igrejas e templos religiosos sao 
instituicoes de cunho filantropico vivendo assirn por meio de doacoes 
espontaneas e outras modalidades de ajuda financeira para assim poderern 
operacionalizarem suas atividades estatutarias, 

Assim sendo conhecedores do excesso de cargas tributarias em nosso 
Pais e das dificuldades que estas instituicoes vern passando no campo econornico, 
apresentarnos est" proposicao com intuito de isentar a cobranca de leMS nas 

Parque Rur.11 - CEP 7011l\(,-')l)() • Rla~iliafT)F - Tclcfoncs: 1';K·K071/KI172/KOH - F..x ~-lK-K07~ 



A 
.... CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

(Do Sr. Deputado Aguinaldo de Jesus) 

nas tarifas publicas com 0 objetivo de que a diferenca peculiaria seja aproveitada 
para 0 trabalho social na busca do bern estar da nossa sociedade. 

Canto com 0 apoio dos nobres pares desta Casa na aprovacao da 
presente proposicao, 

Sala das Sessoes, em... 

Parque Rural - e'EP 7llOX()·IJl)fl • Br.lsili,I1DF - Tcicfoncs: 1-4l\-XU7I/X0721l\1l7-t - Fax: ~-1X-KI17\ 



C Qf CONSELHO DE IGREJAS E PASTORES

lbe'" EVANGELICQS DO DISTRITO FEDERAL
rliBltS E REGIAO METROPOLITANA 

S GAS Quadra 603 - Modulo 19 Via L - 2 Sui Fane: 3038-4000 / 354-9682 Brasilia-DF 

OF. N° 032/2004 Brasilia-DF., 03 de dezembro de 2004 

Senhor Secretario, 

Foi aprovado na Camara Legislativa do Distrito Federal, atraves de um Substitutivo, 
PL's 1034/2004 e 1461/2004, de autoria do Deputado Junior Bnmelli e Aguinaldo de Jesus que: 

. "T)isp5e sobre a proibicao da cobranca de Imposto sobre Operacoes Relativas aCirculacao de 
Mercadorias - ICMS e do Imposto sobre Services de Qualquer Natureza - ISS nas contas de 
services publicos das igrejas e templos de qualquer culto no ambito do Distrito Federal e da 
outras providencias'' . 

o referido projeto de lei, alem de ser de suma importancia para as igrejas de qual
quer culto, tem forte amparo constitucional. 

Diante disso, solicitamos 0 empenho de Vossa Excelencia junto ao Senhor 
Govemador Joaquim Domingos Roriz, a fun de que, possa sancionar 0 projeto de lei epigrafado. 

Respei~osamente, 

.-=-_. ~.---- .. --._--- .-1--"» 
t- k

• r 0 ~ 0.- -:I u~astor evItmtV'ffa}.I~o Ima· 
Presidente do Co selho de Igrejas e Pastores Evangelicos do Distrito Federal
 

CIPE
 

" . 

---- Excelentissimo Senhor 
BENJANIIM SEGISNIUNDO DE J. RORIZ 
Secretario de Estado de Govemo do OF 



COPEADEN·DF 
CONSELHO DE PASTORES EVANGEUCOS DAS ASSEMBLE/AS DE DEUS 
DO D/STR/TO FEDERAL E ENTORNO 

QNJ. Area Espocial n. 4 Setor of Norte ° CEe: 72140-000 - TAGUATlNGA·OF - FONE (061) 47~18450 

e-mail: janio.r@brturbo.com 

OF.OOli200-l Brasilia, 03 de Dezembro de 2004. 

Senhor Secretario., 

Foi aprovado na Camara Legislativa do Distrito Federal, 

atraves de urn Substitutivo, os PL's 10342004 e 1461\2004, de auto ria do Deputado 

Brunelli e Aguinaldo de Jesus que: "DISPOE SOBRE A PROIBI\=AO DA 

COBRAN\=A DO IMPOSTO SOBRE OPERA<;OES RELATIVAS A 
CIRCULA<;AO DE MECADORIAS - ICMS E DO IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS 

DE QUALQUER NATUREZA - ISS NAS CONTAS E SERVI<;OS PUBLICOS DAS 

IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO NO AMBITO DO DISTRITO 

FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

o referido Projeto de Lei alern de ser de suma importancia 

para as Igrejas, seja de qualquer culto, tern forte arnparo constitucional, conforme 

documentacao anexa. 

Diante disso, solicitamos 0 empenho de Vossa Excelencia, 

junto ao Senhor Govemador Joaquim Domingos Roriz, a fun de que possa sancionar 0 

Projeto de Lei epigrafado. 
~: : 

Respeitosamcnte, .

Pastor DIVINO GON ~LVE OS SANTOS 
Presidente do Conselno de Pastores Evange . os das Assembleias de Deus 

do Distrito Federa};"Entorn - COPEADEN·DF 

b~ 
,.. 

Excelentissimo Senhor 
Dr. BENJAMIM SEGISMUNDO DE J. RORIZ 
Secretario de Estado do Governo do Distrito Federal 
NESTA 

F:-MA-- 0 3..:. 
~' 

- c V.
 



FEDERACAo NACIONAL DE IGREJAS CRISTAs - FENAIC. 
"Tornando sonhos em realidade"
 

EnderEJ90S Betr6nicos:fenaic@hotmail.com ebisporenatoandrade2@zipmail.com.br
 

CT. FENAIC. N°. 122/2004. 

Exmo. Sr.
 
Or. Benjamim Segismundo de J. Roriz
 
M.O. Secretarlo de Estado de Governo do OF 
Brasilia/OF. 

1L, '1 
'I 

NESTA: 

Senhor Secretario, 

Brasilia/OF, 02 de dezembro de 2004. 

Tendo side aprovado na Camara Legislativa do Oistrito Federal, 0 Projeto de Lei 
nO. 1034/2004, de autoria do Deputado Brunelli e Aguinaldo de Jesus que: "OispOe sobre 
a proibiGao da cobrarca do Impasto sobre Operecoes Relativas a Circula~o de 
Mercadorias - ICMS e do Impasto sobre ServiGos de Qualquer Natureza - ISS nas 
contas dos servcos publicos das Igreja.s·' e Templos de qualquer cute no ambito do 
Oistrito Federal e da outras provdenclas", 0 qual frara enormes beneficios as InstituiG5es 
religiosas de todos os credos. . 

,- . 
:.>:,. ~ Assim send0, solicitamos, ate mesmo pelo projeto estar inteiramente respaldado 
na ConstituiGao Federal, que Vossa Excelencia seja nosso interlocutor junto ao Senhor 
Govemador Joaquim Ronz, para que 0 mesmo possa sancionar 0 projeto retro
mencionado. 

Que Oeus 0 abercoe e 0 f~a partador da esperarca de nosso povo. 
Ate~c' te,alT!. 

( 
, J--"""'-' 

BispO R TO 
Presi 

~, 
"--""'- "") 

DRADE D~ 
nte - 9966.~J58 
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~~J~266/_~_?9~ Lei !06/10/1992J 
"WTcxto da Lei ( Em Vigor I 

a Presidente da Assernbleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade
 
com 0 que dispoe 0 § 3° combinado com 0 § 7° do artlqo 115 da Constitulcao Estadual,
 
promulga a Lei nO 3.266, de 06 de outubro de 1999, oriunda do Projeto de Lei nO 51-A, de
 
1999.
 

LEI 3266, DE 06 DE OUTUBRO DE 1999. 

~~~lE~I~~~~~;SD~~:ft;g~~~~1g~E~E~L;?~PUBLICOS------··· ~
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
DEC R ETA: 

Art. 1° Pica proibida a cobranga de leMS nas contas de servigos publices estaduais 
"agua, luz, telefone e gas" a igrejas e temples de qualquer Gulto, desde que sejam 
pr6prios. 
* Neva redagao dada pela Lei nO 3627/2001 

* Art. 1° - Fica proibida a cobranca de ICMS nas contas de services publicos estaduais

aqua, luz, telefone e gas - de igrejas e templos de qualquer culto, desde que 0 im6vel
 
esteja comprovadamente na posse das igrejas ou templos.
 

Paraqrafo unico - Nos casos em que 0 im6vel nao for pr6prio, a comprovacao do 
funcionamento devers se dar atraves de contrato de locacao ou comodato devidamente 
registrado, ou ainda, da justificativa de posse judicial. 

* Nova redacao dada pela Lei nO 3863/2002. 

Art. 2° - Sao definidas, para efeito do Artigo 1°, as contas relativas a im6veis ocupados 
por templos de qualquer culto, devidamente registrados. 

Art. 3° - Fica 0 Governo do Estado desobrigado a restituir valores indevidamente pagos 
ate a data da vigen cia desta Lei. 

Art. 4° - as templos deverao requerer, junto as empresas prestadoras de services, a 
imunidade a que tern direito. 

Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as dlsposicoes
 
em contra rio.
 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 06 de outubro de 1999.
 

DEPUTADO SERGIO CABRAL
 
Presidente
 

"J"" Fich~l Tecnica 
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DECRETO N.o 27.259 DE 11 DE OUTUBRO DE 2000 

!DISPOE·SOBREA-pioiBI<5Ao-DE-COBRAN(:A-D-oicMSNAs-CONTAS-D-ESERvi~OS----- i 
ipUBLICOS ESTADUAIS EMITIDAS PARA IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO, I 
iDETERMINADA PELA LEI N° 3.266/99
.'._ _.____ _. ~._ __.. ._ _.. ..~ . _.. .. .. _. -.J 

o GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atrlbuicoes, 
considerando 0 disposto na Lei n.? 3.266, de 6 de outubro de 1999, 

DECRETA: 

Art. 1.° Fica proibida a cobranca do ICMS referente aprestacao de servico de 
telecornunlcacao e ao fornecimento de agua e de energia eletrica, efetuados por 
concesslonartas de servlcos publicos a igrejas e templos de qualquer culto. 

Paraqrafo unlco - Para fazer jus ao disposto neste artigo, as igrejas e templos deverao 
prestar, em im6vel pr6prio, services de asslstencia social. 

Art. 2.° A imunidade a que se refere 0 artigo anterior sera diretamente requerida pelos 
beneficiaries as concesslonarias de service publico, mediante apresentacao de atestado 
emitido pela Secretaria de Estado de Acao Social e Cidadania, comprovando que a 
requerente faz jus ao beneflcio. 

Paraqrafo unico - A Secretaria de Estado de A<;ao Social e Cidadania baixara as normas 
necessaries para obtencao do documento a que se refere este artigo. 

Art. 3.° As concesslonarlas de service publico, alern das demais obrlqacoes previstas na 
leqlslacao tnbutaria, deverao: 

I - mencionar, no documento fiscal que emitirem para as igrejas e templos que cum pram 
as condicoes estabelecidas neste Decreto, que a prestacao ou operacao esta amparada 
pela imunidade prevista na Lei n.? 3.266, de 6 de outubro de 1999; e 



II - manter em seu poder 0 documento a que se refere 0 artigo anterior, para 
apresentacao ao fisco, sempre que solicitado. 

Paraqrafo unlco - 0 nao cumprimento do disposto neste artigo sujeltara as 
concessionarias ao recolhimento do (CMS que deixaram de incluir nos documentos fiscais 
emitidos para as respectivas igrejas ou templos. 

Art. 4.° 0 disposto neste Decreto nao implica em restituicao de valores do ICMS ja 
debitados em documentos fiscais emitidos ate a data do requerimento a que se refere 0 

artigo 2.° 

Art. 5.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publlcacao, revogadas as 
disposicoes em contra rio. 

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2000 
ANTHONY GAROTINHO 

Publicado no D.O.E. em 13.10.2000 
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RECURSO EXTRAORDINrnO Nr. 325822 

PROCED. sxo PAULO 

RELATOR MIN. ILMAR GALVAO 

RECTES. MITRA DIOCESANA DE JALES 

ADVDOS. MARIO JOSE GON<;ALVES 

ADV.(A1S) lVES GANDRA DA SILVA MARTINS 

RECDO. PREFEITO MUNICIPAL DE JALES - >' I' 
ADY. IZAIAS BARBOSA DE LIMA FILHO . 

Decisao: Retirado de pauta por indicacao do Relator. Decisao unanime. Ausentes, 
justificadamente, os Senhores Ministros Marco Aurelio, Presidente, Celso de MeDo e 
Nelson Jobim, e, neste pregao, os Senhores Ministros Sepulveda Pertence e Carlos Velloso. 
Presidencia do Senhor Ministro Dmar Galvao, Vice-Presidente. Plenario, 27.11.2002. 
Decisao: A Turma decidiu remeter 0 presente recurso extraordinario a julgamento do 
Tribunal Pleno. Unanime. Falou pelas recorrentes 0 Dr. Luis Carlos Martins. la. Turma, 
03.12.2002. Decisao: 0 Tribunal, por maioria de votos, vencidos os Senhores MinistroS 
Ilmar Galvao, Relator, EDen Gracie, Carlos Velloso e Sepulveda Pertence, conheceu e deu 
provimento ao extraordinario para assentar a imunidade. Votou 0 Presidente, 0 Senhor 
Ministro Marco Aurelio. Redigira 0 acordao 0 Senhor Ministro Gilmar Mendes. Falaram, 
pelas recorrentes, 0 Dr. Luis Carlos Martins Alves Junior, e, pelo Ministerio Publico 
Federal, 0 Dr. Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da Republica. Plenario, 18.12.2002. 

RECURSO EXTRAORDINrnONr. 325822 

PROCED. sA.o PAULO 

RELATOR MIN. ILMAR GALVAO 

RECTES. MITRA DIOCESANA DE JALES 

ADVDOS. MARIo JOSE GON<;ALVES 

ADV.(A1S) IVES GANDRA QA$ILVAMARTINS 
- . . 

RECDO. PREFEITO MUNICIPAL DE JALES 

ADV. IZAIAS BARBOSA DE LIMA FILHO 

Peticao/STFn. 5452512003 DESPACHO 1. Ultime-se 0 acordao. 2. Publique-se.Brasilia, 7 de maio 
de 2003. Ministro MARCO AURELIO Presidente < > 

RECURSO EXTRAORDINrnO Nr.325822 
ORIGEM:SP RELATOR: MIN: ILMAR GALVA.O 
REDATOR PARA ACORDAO: MIN. GILMAR MENDES 

RECTES.: MITRA DIOCESANA DE JALES 
ADVDOS.: MARIo JOSE GON<;ALVES 
ADV.(A1S): lVES GANDRA DA SILVA MARTINS 
RECDO.: PREFEITO MUNICIPAL DE JALES 
ADV.: IZAIAS BARBOSA DE LIMA FILHO 
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ANDAMENTOS 

DATA ANDAMENTO OBSERVA«;AO 

02/0612003 PUBLICACAO, DJ: -

1210512003 DESPACHO EM 29/412003 - ULTIME-SE 0 ACORDAo. PUBLIQUE-SE. 
ORDINATORIO 

2810412003 PETICAO AVULSA N° 54525/2003 (D. DEMETRIO VALENTINI SOLICITA AGILIZA<;AO 
NA PUBLICA<;Ao DO ACORDAO)(PET PROT EM 25,.Q4/2003) 

0410212003 DESPACHO NA PET 245221: " JlTNTE-SE" . EM 05/12/2002 
ORDINATORIO 

0310212003 DECISAO ATAN040, de 18/12/2002
PUBLIC ADA, DJ: 

. 
I 

19/1212002 JUNTADA DA CERTIDAo DE JULGAMENTO DA ssssxo DO DIA 18.12.2002. 

18/1212002 JULGAMENTO DO Decisao: 0 Tribunal, por maioria de votos, vencidos os Senhores Ministros 
PLENO - PROVIDO Ilmar Galvao, Relator, Ellen Gracie, Carlos Velloso e Sepulveda Pertence, 

conheceu e deu provimento ao extraordinario para assentar a imunidade. 
Votou 0 Presidente, 0 Senhor Ministro Marco Aurelio. Redigira 0 acordao 0 

Senhor Ministro Gi1mar Mendes. Falaram, pelas recorrentes, 0 Dr. Luis 
Carlos Martins Alves Junior, e, pelo Ministerio PUblico Federal, 0 Dr. 
Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da Republica. Plenario, 18.12.2002. 

16/1212002 DECISAO ATA NO 38, de 03/12/2002 - Publicacao no DJ de 13/1212002. 
PUBLICADA, DJ: 

> 
f 

04/1212002 PETICAO AVULSA N° 245221 - MITRA DIOCESANA DE JALES E SUAS PAROQUIAS 
NOSSA SENHORA DA SSUN<;Ao, SANTO ANTONIO E sAo JOSE 
oPERARIo REQUEREM JUNTADA DE PROCURA<;Ao E INDICAM 
ADV PARA SUSTENTA<;Ao ORAL 

03/1212002 REMESSADOS DECISAo: A TURMA DECIDIU REMETER 0 PRESENTE RECURSO 
AUTOS EXTRAORDINARIO A JULGAMENTO DO TRIBUNAL PLENO. 

UNAN1ME. FALOU PELAS RECORRENTES 0 DR. LUIS CARLOS 
MARTINS. lAo TURMA,03.12.2002. 

03/1212002 DECISAO ATA NO 37, de 27/1112002
PUBLICADA, DJ: 

29/1112002 CONCLUSOS AO 
RELATOR 

29/11fl002 JUNTADA PET. NO 130682/02 

29/1112002 DESPACHO NA PET. NO 130682/02 - JUNTE-SE E ANOTE-SE 
ORDINATORIO 

28/1112002 JUNTADA DA CERTIDAo DE JULGAMENTO DA ssssxo DO DIA 27.11.2002. 

28/1112002 PAUTA PUBLICADA PAUTAN°4112002 
NO DJ - PRIMEIRA 
TURMA -, 

27/11fl002 RETIRADODE Decisao: Retirado de pauta por indicacao do Relator. Decisao unanime. 
PAUTA Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Marco Aurelio, 

Presidente, Celso de Mello e Nelson Jobirn, e, neste pre gao, os Senhores 
Ministros Sepulveda Pertence e Carlos Velloso. Presidencia do Senhor 
Ministro Ilmar Galvao, Vice-Presidente. Plenario, 27.11.2002. 
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2211112002 PAUTAPUBLICADA 
NOD] -PLENO 

PAUTA N° 4412002 

1911112002 INCLDA-SEEM 
PAUTA-MINUTA 
EXTRAIDA 

1a TurmaEm 1911112002 19:43:50 

1911112002 LAN<;AMENTO 
INDEVIDO 

DA INCLDSA.O NA PAllTA DOPLENARIO 

1911112002 INCLDA-SEEM 
PAUTA-MINUTA 
EXTRAiDA 

Pleno Em 19111/200215:52:53 

0611112002 CONCLDSOS AO 
RELATOR 

COMPARECERDA PGRPELO CONHECIMENOT E PROVIMENTO 
DORECURSO. 

0511212001 VlSTAAO 
PROCURADOR
GERALDA 
REPUBLICA 

06/1112001 DESPACHO 
ORDINATORlO 

VISTA AOEXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 

2611012001 PETICAO AVULSA N° 130682- RECTES REQUEREMJUNTADA DE MANDATO E 
INDICAMADV PARAINTIMA<;6ES 

2510912001 DISTRIBUIDO POR 
PREVENCAO 

MIN. ILMARGALVA.o 



AO OCPUTADOBRUN~LLL UR(;f;NT-{;! 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

1811212002- 16:59 

STF decide: mtidades reIiciosas tim iDl1midade tribubiria sobre qualqur 
patriminio 

As entidades refi&io""' tem direito i impnidade trihamria sobre qoallJuer 
patrimOnio, readao.se~ I"eladonado, de (orma direta, it sua amidade 
essenci~mesme qae aluguem HUB imOveis eu es JDaIltaab.m desoClipados. 

Os ministr05 do Supremo Tribunal Federal jalpram Jaoje (18/11) p....ente 0 
Reamo (BE 325121) iIlterpostD peIaMitra IJiecamra de .IaIes (SP) eoutra • 
decisio do Tribunal de JDS~de Sio Paulo, que entauleu nio cabu 
Ununida4e tribuiiria sabre "todes" os beDsperteDceates is entidades 
.reIigiosa5, coDfOl"Dle preve 0 .....0 150, inrim VI.letra "b" e panigrafo 49 d. 
CODSfitui~oFederal. 

Segundo a decisio, 0 beDefido do Dio papmeato do lmposto Predial 
Territorial UrlNuao(IPTU) deve se Jimjblr aos temp. em qae sio rea1izados 
es cuhos reIigioaos e is depeacle.cias que servem metaJDente aos seus fills. 

A diocese alega qwe hj ofeua 110 artigo 150 da CFIBB. pois cxerce, 
suhsidiarillmate,~iiesde usiAtincia social, e qlle os 61 imOveisde sua 
propriedad.e sie uti-ados em .aas fiDalidades iDstitudoDais tais COIBO ceatros 
pastorais e de f~o.UDl8DO-rcIigiosa, Iecais tie reUDiio e admiDis~, 

am de senir como resid.incias de reJi&iosos. Qu_to aquestio de es.tanIIl 
alguns im8veis algpdos, a eatidade defenden que. iD~oeaopriar fundoa 
paraajudar..sll8tellto d4 trabaIho mission8rio. 

o relator do procaso, miBistro Dmar Galvio, susteDtou qu.e Il decisio do 
TJISP lei correia, pois. prefeitura de Jales pede tri.ufar CJ8Iota n1gOS e os 
pridios mmerdais alugados pel1eD~tes• Mitra, is que Dio adovinculados 
U tiaalidada ~ que permicem a imunidade Dihumna. 

Per maioria de"otu&, 0 PleUrio aJDhec:eu do Reeune, &eIlClo vencidos 0 relator 
e os Dliuistros CarlosVeIIosG, EIIeD Gracie e SepUlveda Perteace. 

~--.. ~ 
~ _19.ffJ.1!()()S 
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CA.MARA LEGISLATIVA DO DlSTRITO FEDERAL 

GABlNETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRlTAL BRUNELLI 

Brasilia, DF, aos 29 de outubro de 2003 

Sr. Deputado 

Conforme 0 solicitado, encaminho a V. Exa., conclusao da pesquisa sobre imunidade 
tributaria concedida a Igreja Romana pelo Supremo Tribunal Federal, conforme segue: 

Dedsao do STF sobre IPTU das eutidades religiosas entendendo que lui imunidade tributaria sobre 
qualquer patrimfmio, criando precedente jurisprudencial espeque no art. 150 da CF. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
18/12/2002 - RE (Recurso Estraordinario n° 325822 

As entidades religiosas tern direito a imunidade tributaria sobre qualquer parrimdnio, 
renda ou service relacionado, de forma direta, a sua atividade essencial, mesmo que aluguem seus 
illloveis GU os mantenham desocupados. 
Os ministros do Supreme Tribunal Federal julgaram hoje (18/12) procedente 0 Reeurso (RE 
325822) imerposto pela Mitra Diocesana de Jales (SP) contra a decisao do Tribunal de dustica de 
Sao Paulo, que entendeu nao caber imunidade tributaria sobre "todos" os hens pertencentes as 
entidades religiosas, conforme preve 0 artigo 150, incise VL, letra "b" e paragrafo 4" da Ccnstitui
~o Federal 

Segundo a decisao, 0 beneficia do nao pagamento do Imposto Predial Territorial Urba
no (IPTU) deve se limitar aos temples em que sao realizados os cultos religiosos e as dependencias 
que servem diretamente aos seus fins. 

A diocese alega que bi ofensa ao artigo 150 da CFJ88, pols exerce, subsidiariamente, 
fun~Oes de a.ssistencia social, e que os 61 im6veis de sua propriedade sao utilizados em suas finali
dades institucionais tais como centres pastorals e de formacao humano-religiosa, locais de reuaiao 
e administracao, alem de servir como residencias de religiosos. Quanto a questao de estarem alguns 
imoveis alugados, a entidade defendeu que a intencao eangariar fuudos para ajudar no sustento do 
trabaJbo missienario, 

o relator do Pl"OCesSO, ministro Ilmar Galvao, susteatou que a decisao do TJ!SP foi 
correta, peis a prefeimra de Jales pode tributar os Iotes vagos e os predios comerciais alugados 
perteaceates a l\:litra.. ja que nao estao viaculados as fmalidades religiosas que permitem a imuni
dade tributaria. 

Por maioria de votos, 0 Plenario conheceu do Recurso, seudo vencidos 0 relator e os 
ministros Carlos Velloso, Ellen Gracie e Sepulveda Pertence, 

RECURSO EXTRAORDINrnO N r, 325822 

PROCED. sAo PAULO 

RELATOR MIN. IL!\tlAR GALVAO 

RECTES. MITRA DlOCESANA DE JALES 

ADVDOS. ~VUuOJOSEGONCALv~S 

~I\"" - r-i:Iruu~· n:uri:ll -/UUOo-:NU -·cri:llSllli:I-Ur - ~i:IUrrl~tl" 1'4 - IljI"funt=S. ,)'+0-0 I:N i:I 0 1::tO - retx. .J'+O-<) Ill',) 
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PROJETO DO DISTRITAL BRUNELLI VISA GARANTIR IMUNIDADETRIBUTARIA~ 

TEXTOTAMBEM ISENTA PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE.AGUA. LUZ,TELEF01'E GAs 

Thomaz Pires 

A s Igrejas e templos relt
giosos do Dtstrtto Fe
deral poderao delxar de 

pagar Impostos sobre Opera
'roes da crrcutaeao de Mer
cadorlas e servtcos (ICMSI. A 
proposta fol eneamlnhada a 
CAmara Legtslatlva pelo depu
tado dlstrltal JunIor Brunel\l 
(PP) e husea garantlr trnu
nldade tributarta a qualquer 
enttdade religtosa do DF. 

Pela proposta, as igrejas 
tambem deixarao de pagar Im
postossobre agua,luz. telefone 
e gas, desde que 0 Im6vel esteja 
comprovadamente em pro
prledade ou posse da enttdade. 

a comprcvacao do Iunclona
mento devera ocorrer pela ap
resentaeao do contrato de 10
cacao, ou amda, pela justfftca
tlva de posse judicial. 

"As entldades rehgiosas tern 
dtretto a tmuntdade trtbutana 
sobre qualquer patrtrnento, 
renda ou servteo relaclonado a 
suas attvtdades desempen
hadas", destacou Brunelli, 
acrescentando, "a Constitulcao 
Federal ~ clara quando deter
mlna a prolbl'rliode Institul'rao 
de tmpostos sobre 0 pa
tnmeruo, a renda e os servtcos 
relactonados as flnalidades dos 
templos de qualquer culto", 
destaeou Brunelli. 

o deputado resseltou no re

a CAmara a diferenea entre 
Imunldade tnbutarta e Isen'rao 
de Imposto. Segundo ele, ape
sar de ambas resultarem no 
nao pagamento do trtbuto, a 
tsencso ~ Instttuida pela LeI. 
entre tanto. a trnuntdade pela 
Constltuleao Federal. Segundo 
Brunelli, a tsencao. por ser con
cedida pela let, pode ser revoga
da, Nao tendo stdo concedtda 
por prazo determlnado e sob 
determtnadas condicoes, pode 
ser reUrada a qualquer tempo. 
nada podendo fazer 0 eon
trtbutnte. Ja a imunrdade ~ 

garanttda pela Consututeao. 
Esta nao pode ser revogada se
quer por emenda a Consntut
'rAo, pois constttut proteeao a 

dade de expressao, 
Brunelli acredlta que a pro

posta tambem oferecera auxillo 
para as entidades beneficentes 
ou de asststencta social (3°Se
tor). pols. ele afirma que essas 
entldades necessltam de recur
sos para 0 pagamento dos seus 
projetos e gastos com pessoal, 
equtpamentos, servieos, estru
turas e materials. 

"As mstnuteoes partlcu
lares de asststencta social atu
am suplementarmente a' 
fun'rao do Estado, mesmo 
porque nlio exlstem nos dtas 
atuais recursos suflcientes nos 
tesouros para 0 atendlmento a 
tudo 0 que ~ devero"govemo e 
dlrelto fundamental 'dos bra

Caso 0 lm6velnAo sejli proprio. latorto.doprojeto encaintnhado dtretto fundamental. a Ubf{- sUeiros", aflnna 0 deputado. 
t , .. '. U'. ..... . .. , r'.' ,,~,.,$li'1f'.~'\. 
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