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RESOLUÇÃO RC 025 -04
EMENTA: Cobrança de impostos de imóveis

pertencentes	 a	 igrejas	 e	 entidades

filantrópicas. Inconstitucionalidade. Imunidade

tributária garantida pela Constituição Federal.

Locupletamento ilícito. Devolução imediata.

Vistos, oralmente expostos e discutidos os presentes

autos de n° 09222/04, onde o Sr. Antônio Custódio Nunes, Vereador

do Município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, encaminha consulta

a este Tribunal de Contas dos Municípios indagando acerca da

legalidade de emenda à lei orgânica que veda cobrança de tributos

sobre igrejas e entidades filantrópicas, e das providências cabíveis

em caso de descumprimento da mesma pelo Chefe do Executivo

Municipal, e ainda acerca da legalidade de devolução aos

contribuintes dos valores ilegalmente pagos.

Na exordial, o consulente informa que em 02/09/1999, a

Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia aprovou e promulgou a

Emenda n° 009 à Lei Orgânica do Município, vedando a cobrança de

tributos sobre templos de qualquer culto, bem ainda sobre bens

imóveis pertencentes às igrejas e entidades filantrópicas.

Relata ainda que o Chefe do Executivo Municipal se

nega a reconhecer a citada emenda e vem cobrando impostos de tais

instituições, colocando os inadi entes na divida a iv al.
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A Superintendência Jurídica deste Tribunal, mediante

Parecer n° 469/2004, fls. 004/005, considerou que a 	 emenda

promulgada é legal e que o Poder Executivo não poderá deixar de

cumpri-Ia, devendo devolver as importâncias pagas.

A 4 a	 Auditoria Financeira Orçamentária,	 Contábil,

Operacional e Patrimonial deste Tribunal, no Parecer n° 0016/2004,

fls. 010/013, considerou que a cobrança de tributos pelo Município de

São Miguel do Araguaia sobre templos, igrejas e entidades

filantrópicas é ilegal. Primeiro porque tais entidades receberam

imunidade da Constituição Federal no que tange a impostos. Segundo

porque a própria Lei Orgânica Municipal veda a cobrança não apenas

de impostos, mas de tributos dessas entidades.

Diz a Constituição Federal:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...1

VI - instituir impostos sobre:

[...I

templos de qualquer culto;

patrimônio, renda ou serviços do•rtidos

políticos, inclusive suas fundações,	 idades
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sindicais dos trabalhadores, das instituições	 de

educação	 e de assistência social, sem	 fins

lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

[...]

§1° A vedação do inciso III, b, não se aplica

aos impostos previstos nos arts. 153, I, II, IV e V, e

154, II."

Depreende-se da Carta Magna que algumas espécies

de atividades receberam imunidade tributária, não podendo a União,

os Estados, o	 Distrito Federal	 e os Municípios descumprirem o

mandamento constitucional, independentemente se estribados em

instrumento jurídico que não a Constituição Federal.

O art. 9°, inciso IV, alíneas "b" e "c" do Código Tributário

Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), possui a mesma

redação do artigo 150, inciso VI, alíneas "b" e "c", da Constituição

Federal, o que demonstra a desnecessidade de referência tanto ao

Código Tributário quanto à Lei Orgânica de São Miguel do Araguaia,

vez que a Lei Maior já trata do assunto, devendo ser cumprida por

todos.

Ao analisar a citada emenda n° 009 à lei orgânica

municipal, ficou constatado que a mesma é relativamente inócua pois

traz as mesmas 9escrições já elencadas na 	 nstitu.eral,
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que é a lei maior do País. Só diferencia-se da Carta Magna porque foi

além dela, estendendo a isenção aos tributos, e não apenas aos
impostos.

Diante do exposto,

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS pelos
membros integrantes do seu Colegiado, manifestar ao consulente o
seguinte entendimento:

Á-A emenda n° 009 à lei orgânica é legal, devendo ser

observada e cumprida por todos, haja vista o seu efeito erga omnes
no âmbito do Município.

"-Todo e qualquer valor cobrado pelo município que

esteja em dissonância com o artigo 150 da Lex Mater e com a
Emenda n° 009 à Lei Orgânica do Município, deve ser devolvido ao

contribuinte, sob pena de configurar locupletamento ilícito da

administração, desde que observado requerimento especifico e os

princípios da prescrição e decadência.
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.-Quanto à inobservância da legislação por parte do

Poder Executivo Municipal, este Tribunal entende que o Legislativo

Municipal deve representar junto ao Ministério Público Estadual para

a adoção das providências cabíveis.

À Superintendência de Secretaria para as providências.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em

Goiânia, aos 2 G Nil 2[1(iz

té".)
,Presidente

,Relator	 .2-...,

selheiro

,Conselheiro

----Conselheiro

•
Conselheiro

,Conselheiro

Fui presente ,Procurador Geral de Contas.     
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PROCESSO	 : 09222/04
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
ASSUNTO	 : CONSULTA

PARECER JUR N." 469/2004

Nos autos, o Vereador da Câmara Municipal de São
Miguel do Araguaia, Sr. Antônio Custódio Nunes, consulta a esta Corte
de Contas sobre a legalidade de cobrar tributos sobre os templos de
qualquer culto, bem ainda os imóveis pertencentes às igrejas e entidades
filantrópicas, conforme Emenda à Lei Orgânica n° 009/99.

Instada a manifestar esta Superintendência Juridica assim
o faz:

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 150,
inciso VI, alinea "b e c", assim nos ensina:

"Art. 150 — Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1...1

VI - instituir impostos sobre:

templos de qualquer culto;

e

patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei."
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Como se observa do dispositivo constitucional transcrito,
a imunidade tributária referente aos templos de cultos religiosos é um
instrumento ligado à liberdade de crença, já previsto pela Constituição
Federal em seu art. 5", VI, com a finalidade de impedir a criação de
obstáculos econômicos, por meio de impostos, a realização de cultos
religiosos.

Quanto às entidades filantrópicas, a sua imunidade sobre
impostos está ligada à utilidade pública, para melhor cumprimento de suas
atividade beneficentes.

Ressalvamos ainda, que o Código Tributário Nacional em
seu art. 9°, inciso IV, alíneas "b e c", veda expressamente a cobrança de
impostos a templos de qualquer culto e a entidades de assistência social sem
fins lucrativos, sendo essas vedações impostas pelo legislador ao poder de
tributar do Estado

Diante de todo o exposto, e considerando as legislações
citadas e os julgados em anexo, entende esta Superintendência Jurídica que,
a emenda promulgada é legal e o Poder Executivo não poderá deixar de
cumprir por se tratar de norma constitucional proibindo a cobrança de
impostos sobre templos de cultos religiosos e entidades filantrópicos, caso a
cobrança esteja sendo efetuada, deverá ser devolvida imediatamente.

É o parecer
"Sob censura"

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 20 de Maio de 2004.

\i-ubuSamira dei) ista Rezende
Assessora.

•("-.
De acordo:acordo:	 Valéria-Ca rpaneda.

Superintendente.
OAB-GO N." 8256.
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PARECER N° 0016/2004

Nos autos de n° 09222/04, o Sr. Antônio Custódio

Nunes, Vereador do Município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA,

encaminha consulta a este Tribunal de Contas dos Municípios

indagando acerca da legalidade de emenda à lei orgânica, e das

providências cabíveis em caso de descumprimento da mesma pelo

Chefe do Executivo Municipal, e ainda acerca da legalidade de

devolução aos contribuintes dos valores ilegalmente pagos.

Na exordial, o consulente informa que em 02/09/1999, a

Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia aprovou e promulgou a

Emenda n° 009 à Lei Orgânica do Município, vedando a cobrança de

tributos sobre templos de qualquer culto, bem ainda sobre bens

imóveis pertencentes às igrejas e entidades filantrópicas.

Relata ainda que o Chefe do Executivo Municipal se

nega a reconhecer a citada emenda e vem cobrando impostos de tais

instituições, colocando os inadimplentes na dívida ativa municipal.

A Superintendência Jurídica deste Tribunal, mediante

Parecer n° 469/2004, fls. 004/005, considerou que a emenda

promulgada é legal e que o Poder Executivo não poderá deixar de

cumpri-la, devendo devolver as importâncias pagas.
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"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao con tribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI — instituir impostos sobre:

templos de qualquer culto;
patrimônio, renda ou serviços dos partidos

políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades

sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei;

§1° A vedação do inciso III, b, não se aplica
aos impostos previstos nos arts. 153, I, li, IV e V, e
154, II."

Dep

reende-se da Carta Magda que algumas espécies
de atividades receberam imunidade 

tributária, não podendo a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

descumprirem o
mandamento constitucional, 

independentemente se estribados em
instrumento jurídico que não a Constituição Federal.

O art. 9°, inciso IV, alíneas "b" e "c" do Código Tributário

Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), possui a mesma

redação do artigo 150, inciso VI, alíneas "h" e "c", d
. 	 onstituição
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Federal, o que demonstra a desnecessidade de referência tanto ao

Código Tributário quanto à Lei Orgânica de São Miguel do Araguaia,

vez que a Lei Maior já trata do assunto, devendo ser cumprida por
todos.

Ao analisar a citada emenda n° 009 à lei orgânica

municipal, esta Auditoria constatou que a mesma é inócua, pois traz

as mesmas prescrições já elencadas na Constituição Federal, que é a
lei maior do País.

No entanto, inócua ou não, a emenda à lei orgânica

municipal é legal, devendo ser observada por toda e qualquer

autoridade municipal e pela população, haja vista o seu efeito erga
omnes no âmbito do Município.

Como o citado mandamento consta na Constituição
Federal desde a sua promulgação, todo e qualquer imposto cobrado

pelo município que esteja em dissonância com o artigo 150 da Lex
Mater, deve ser devolvido ao contribuinte, desde que observado

requerimento específico e os princípios da prescrição e decadência.

Quanto à não observância da legislação por parte do

Poder Executivo Municipal, esta Auditoria considera pela necessidade
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de representação junto ao Ministério Público Estadual para a adoção
das providências cabíveis.

É o parecer, s.m.j.

4 0 AUDITORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, DO TRIBUNAL DE

CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,
aos 27 dias do mês de Setembro de 2004.

tistavo-Melcil'arrerra	 ---

ASSESSOR

OAB/GO 20.379
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