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Quando a igreja passa a existir juridicamente?

A igreja só adquire personalidade jurídica depois da averbação de seu estatuto 
social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ), de acordo com o artigo 46 da lei 
de registros públicos.

As pessoas jurídicas  também têm o direito de personalidade de acordo com o 
artigo 52 do Código Civil:

Código Civil
Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos  
direitos da personalidade.

Antes da vigência desse novo CC este direito só se aplicava ao cidadão.

Segundo  Garcia  (2003,  p.  72),  o  estatuto  social  é  o  instrumento  legal  que 
estabelece para a sociedade civil organizada, as razões da existência de um determinado 
grupo, finalidade, objetivos mediatos e imediatos, direção, manutenção, etc.

As pessoas  jurídicas  de  direito  privado são definidas  no artigo  44 do Código 
Civil.  De acordo  com os  artigos  2º  e  3º  da  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  as 
pessoas jurídicas podem ser empregadoras.

Tipos de atividades que podem ser exercidas na igreja
• Zeladoria
• Serviços de limpeza
• Serviços administrativos
• Serviços  relativos  à  atividade  ministerial  (pastorear,  ensinar,  pregar, 

realizar cerimônias e outras) 

Juridicamente  entende-se  que  o  trabalho  religioso  é  vocacional,  sem 
fundamento econômico (ver art. 2º, caput e parágrafo único, da CLT):

Consolidação das Leis do Trabalho
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva,  
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e  
dirige a prestação pessoal de serviço.
        § 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos  
da relação de emprego, os profissionais liberais,  as instituições  de 
beneficência,  as  associações  recreativas  ou outras  instituições  sem 
fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
        § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada  
uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle  ou  administração  de  outra,  constituindo  grupo  industrial,  
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os  
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efeitos  da  relação  de  emprego,  solidariamente  responsáveis  a 
empresa principal e cada uma das subordinadas.
        Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar  
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário.
        Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de 
emprego  e  à  condição  de  trabalhador,  nem  entre  o  trabalho 
intelectual, técnico e manual.

Visão jurídica: há uma relação pessoa x instituição (PJ) – art 2º, § 1º, da CLT.
Visão eclesiástica: relação pessoa x Deus (I Co 3.8 e Ap 22.12).

Interpretação eclesiástica
O trabalho em prol do evangelho é para Deus;
Não existe obrigação entre as partes no sentido de “dar”, “fazer” ou “não 

fazer”. Não há penalidade pecuniária decorrente do não cumprimento da obrigação. 
A fé é apresentada de forma generosa, gratuita e é aderida voluntariamente 

com a expectativa de benefícios advindos da graça de Deus.
O  sacerdócio  do  ponto  de  vista  bíblico  presume  doação  unilateral  (  Jo 

10.11), mas não tira a responsabilidade da igreja de cuidar do pastor ( Hb 13.17).
O chamamento para o ministério é feito por Deus e aceito pelo obreiro (I Tm 

4.14, Lc 10.7, I Co 9.14, I Tm 5.18). Cada um tem uma vocação ministerial (doutores, 
mestres – Ef 4.11).

O exercício  do sacerdócio  é  uma relação  transcedental  que não pode ser 
normatizada ou alcançada. (Ver arts. 295, II, parágrafo único, III, e 267, do Código de 
Processo Civil - CPC).

Código de Processo Civil
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação 
dada pela Lei nº 11.232, de 2005):
...
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 
possibilidade  jurídica,  a  legitimidade  das  partes  e  o  interesse 
processual;

Art. 295. A petição inicial será indeferida: (Redação dada pela Lei nº 
5.925, de 1º.10.1973)
...
Parágrafo  único.  Considera-se  inepta  a  petição  inicial  quando:  
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
...

O  tratamento  da  atividade  sacerdotal  como  carreira  profissional  (com 
salários,  promoções,  gratificações,  etc.),  garantidora  de  sustentação  daquele  que  se 
pretende  obreiro,  à  semelhança  de  um  profissional  liberal  (médico,  engenheiro, 
advogado,  etc.)  descaracterizaria  a vocação e  legitimação do ponto de vista  bíblico. 
Contudo, o julgador, desconhecedor dos princípios bíblicos e não possuindo o mesmo 
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credo,  pode  desconsiderar  a  relação  transcedental  com  Deus  e  enxergar  apenas  o 
vínculo de obrigações entre as partes (pastor (PF) e igreja (PJ).

A atividade  litúrgica  e que envolve a autoridade  espiritual  é privativa  do 
pastor,  mas  a  administração  da  igreja  é  exercida  por  diversas  pessoas  com 
responsabilidades delegadas, ainda que sob a responsabilidade jurídica e comando do 
pastor. A administração deve ser necessariamente colegiada.

A igreja é uma instituição religiosa de cunho espiritual  e social  e não há 
possibilidade teológica e jurídica de distribuição de lucro. O patrimônio  é originário da 
contribuição dos membros ou, eventualmente, doações.

Ser pastor é vocação espiritual. Um chamado divino aceito. Não é destinado 
á teólogos ou sábios, embora estes não sejam excluídos. O sacerdote é um verdadeiro 
adorador submetido exclusivamente à autoridade de Deus. Não é um profissional da fé, 
mas  um  praticante  da  fé.  É  um  líder  espiritual  portador  de  qualificações  morais 
especiais.

Ler acórdãos a partir da página 22.

Funções de caráter administrativo na igreja
• Características semelhantes às demais organizações;
• Necessita de clara definição da natureza da relação de trabalho juridicamente 

voluntário;
• A igreja pode ter empregados (Art 2º, § 1º, CLT);
• Deve-se declarar  que por ser trabalho voluntário  não há contrato de trabalho 

remunerado na forma da CLT;
• O descuido com relação a estas recomendações pode ensejar responsabilidades 

da igreja para com o obreiro e do administrador para com a igreja;
• É recomendado que esteja previsto de forma expressa no estatuto que as funções 

pastorais,  ministeriais  e  demais  ofícios  decorrentes  da  atividade  da  igreja 
(administrativos,  financeiros,  etc.),  são  funções  de  natureza  voluntária, 
decorrentes da fé.

• Deve haver previsão no estatuto ou ata de Assembléia Geral de quem possui 
capacidade de direito de representar a igreja para assinar contratos de trabalho 
voluntário; e

• A  habitualidade,  subordinação,  continuidade  e  onerosidade  descaracteriza  o 
trabalho voluntário, independente do contrato escrito e do estatuto social. 

Do pagamento pelos serviços prestados
- O trabalhador é digno do seu salário
- A ninguém deveis coisa alguma
- Não configura contrato de trabalho nos padrões da CLT (Férias, 1/3 de 

férias, 13º salário, FGTS, aviso prévio, etc);
- Ler decisão 39/98 da 1ª Região Fiscal (pg 37);
- Ver referências bíblicas (Lv 19.13, Jr 22.13, Ml 3.5, Tg 5.4, I Co 9.7-17);
- A igreja que for remunerar obreiro deve firmar contrato específico com o 

membro expressando essa condição (ver modelo pg 40);
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- Ao  prestador  de  serviço  voluntário  não  se  aplica  qualquer  tipo  de 
remuneração pelo trabalho executado, porém pode ser ressarcido pelas 
despesas  que  realizar  e  comprovar  no  desempenho  das  atividades 
voluntárias.

- Ver modelo de serviço voluntário (pg 42).

Trabalho voluntário
- Atividade de caráter social;
- Desenvolvidos por pessoas físicas;
- Não se realizam conforme leis trabalhistas;
- Não tem caráter lucrativo;
- Trazem benefícios de maneira geral;
- Ações altruístas;
- Liberalidade;
- Sem obrigação pessoal ou jurídica com o beneficiário.

A igreja é imune
• Art  150,  VI,  b)  e  §  4º  da  CF  –  fundamentado  no  princípio  da  liberdade 

religiosa.

Constituição Federal
Art.  150.  Sem  prejuízo  de  outras  garantias  asseguradas  ao 
contribuinte,  é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e  
aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas  
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições  
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei;
...
§  4º  -  As  vedações  expressas  no  inciso  VI,  alíneas  "b"  e  "c",  
compreendem  somente  o  patrimônio,  a  renda  e  os  serviços,  
relacionados  com  as  finalidades  essenciais  das  entidades  nelas 
mencionadas.

Da condição de contribuinte dos ministros religiosos

A igreja possui imunidade constitucional firmada no artigo 150, VI, b e §4º da 
Constituição da República, e Disposições Constitucionais transitórias, art 34º, § 1º, cujo 
fundamente  está  na  liberdade  religiosa.   Todavia,  os  integrantes  da  igreja  não  são 
imunes  e,  em função disso,  devem pagar  regularmente  os  seus  tributos,  inclusive  o 
Imposto de Renda (art.43, do Código Tributário Nacional):
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Art.  43.  O  imposto,  de  competência  da  União,  sobre  a  renda  e  
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da  
disponibilidade econômica ou jurídica:
        I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho  
ou da combinação de ambos;
        II  -  de  proventos  de  qualquer  natureza,  assim  entendidos  os  
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
        §  1o  A incidência  do imposto  independe da  denominação da  
receita  ou  do  rendimento,  da  localização,  condição  jurídica  ou 
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído 
pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
        §  2o  Na  hipótese  de  receita  ou  de  rendimento  oriundos  do  
exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará  
sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste 
artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Os missionários estrangeiros quando no Brasil recebendo proventos diretamente 
da igreja ou instituição religiosa no exterior, são também contribuintes aqui no Brasil do 
Imposto de Renda. A base tributável é o valor dos rendimentos recebidos do exterior, 
sujeitando-se à tributação pela modalidade de carnê leão, no mês do recebimento dos 
rendimentos.
Todavia, deve ser verificado se existe  acordo ou tratado internacional entre o Brasil e o 
país de origem, com relação à questão tributária,  de tam maneira que seja evitada a 
bitributação, ou se a legislação interna do país permite a reciprocidade de tratamento.

Portanto:
• A igreja é imune, seus sacerdotes e obreiros não são. 
• Os ministros não possuem qualquer benefício fiscal;
• Ao se enquadrarem entre os contribuintes na legislação do IR, devem pagar (Ver 

condições na pg 48 e 49).

Previdência social

Origem: 1889, Otto Bismarck introduziu na Alemanha.
Objeto  incial:  proteger  o  trabalhador  garantindo  benefícios  como  aposentadoria  e 
invalidez.
Financiadores: empregado, empregador e estado.

No Brasil
Criação: década de 1940/1950 com Getúlio Vargas.
Identicamente  aos  demais  sistemas  previdenciários  no  mundo,  visava  proporcionar 
recursos necessários à subistência de dos trabalhadores e de suas famílias quando na sua 
velhice, na hipótese de seu falecimento ou das situações de invalidez.
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Modalidade do sistema previdenciário brasileiro (Art 201 e 202 da CRFB/1988):

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime  
geral,  de caráter contributivo e de filiação obrigatória,  observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998)
I  -  cobertura  dos  eventos  de  doença,  invalidez,  morte  e  idade  
avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
III  -  proteção  ao  trabalhador  em  situação  de  desemprego 
involuntário;  (Redação  dada  pela  Emenda  Constitucional  nº  20,  de 
1998)
IV  -  salário-família  e  auxílio-reclusão  para  os  dependentes  dos  
segurados de baixa renda; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou  
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.  (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a  
concessão  de  aposentadoria  aos  beneficiários  do  regime  geral  de 
previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e 
quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos 
definidos  em  lei  complementar.  (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005)
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado terá valor  mensal  inferior  ao  
salário mínimo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de 
benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.  (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 4º É assegurado o reajustamento  dos  benefícios  para preservar-
lhes,  em  caráter  permanente,  o  valor  real,  conforme  critérios  
definidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)
§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na  
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998)
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por 
base  o  valor  dos  proventos  do  mês  de  dezembro  de  cada  ano.  
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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§  7º  É  assegurada  aposentadoria  no  regime  geral  de  previdência  
social,  nos  termos  da  lei,  obedecidas  as  seguintes  condições:  
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de  
contribuição, se mulher;  (Incluído dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de  
idade,  se  mulher,  reduzido  em  cinco  anos  o  limite  para  os  
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas  
atividades  em  regime  de  economia  familiar,  nestes  incluídos  o 
produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.  (Incluído dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior  
serão  reduzidos  em  cinco  anos,  para  o  professor  que  comprove  
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério  
na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca 
do tempo de contribuição na administração pública e na atividade 
privada,  rural  e  urbana,  hipótese  em  que  os  diversos  regimes  de  
previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios  
estabelecidos  em lei.  (Incluído dada pela  Emenda Constitucional  nº 
20, de 1998)
§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a 
ser  atendida  concorrentemente  pelo  regime  geral  de  previdência 
social  e  pelo  setor  privado.  (Incluído  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11.  Os ganhos habituais  do empregado, a qualquer  título,  serão 
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e  
conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.  
(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária 
para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles  sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa  
renda,  garantindo-lhes  acesso  a  benefícios  de  valor  igual  a  um 
salário-mínimo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 
2005)
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o §  
12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para  
os demais segurados do regime geral de previdência social. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar  
e  organizado  de  forma  autônoma  em  relação  ao  regime  geral  de  
previdência  social,  será  facultativo,  baseado  na  constituição  de 
reservas  que  garantam o  benefício  contratado,  e  regulado  por  lei  
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complementar.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)
§  1°  A  lei  complementar  de  que  trata  este  artigo  assegurará  ao 
participante  de  planos  de  benefícios  de  entidades  de  previdência 
privada  o  pleno acesso  às  informações  relativas  à  gestão  de  seus  
respectivos planos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998)
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições 
contratuais  previstas  nos  estatutos,  regulamentos  e  planos  de 
benefícios  das  entidades  de  previdência  privada  não  integram  o 
contrato de trabalho dos participantes,  assim como, à exceção dos  
benefícios  concedidos,  não  integram  a  remuneração  dos 
participantes,  nos  termos  da  lei.  (Redação  dada  pela  Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias,  
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na 
qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a  
do segurado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados,  
Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações,  
sociedades  de  economia  mista  e  empresas  controladas  direta  ou 
indiretamente,  enquanto  patrocinadoras  de  entidades  fechadas  de  
previdência  privada,  e  suas  respectivas  entidades  fechadas  de 
previdência privada.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)
§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-
á,  no  que  couber,  às  empresas  privadas  permissionárias  ou 
concessionárias  de  prestação  de  serviços  públicos,  quando 
patrocinadoras  de  entidades  fechadas  de  previdência  privada.  
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§  6º  A  lei  complementar  a  que  se  refere  o  §  4°  deste  artigo 
estabelecerá  os  requisitos  para  a  designação  dos  membros  das 
diretorias  das  entidades  fechadas  de  previdência  privada  e 
disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias  
de  decisão  em  que  seus  interesses  sejam  objeto  de  discussão  e 
deliberação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Segurados obrigatórios da Previdência Social (art 12, Lei 8212/91)
• Empregado
• Empregado doméstico
• Trabalhador avulso
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• Contribuinte individual
• Segurado especial
• Segurado facultativo

Lei 8212/91
Art. 12. São  segurados  obrigatórios  da  Previdência  Social  as  
seguintes pessoas físicas:
        I - como empregado:
        a)  aquele  que  presta  serviço  de  natureza  urbana  ou  rural  à 
empresa,  em  caráter  não  eventual,  sob  sua         subordinação  e 
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
        b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,  
definida  em  legislação  específica,  presta  serviço  para  atender  a 
necessidade  transitória  de  substituição  de  pessoal  regular  e 
permanente  ou  a  acréscimo  extraordinário  de  serviços  de  outras 
empresas;
        c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil  
para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa 
nacional no exterior;
        d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a 
repartição  consular  de  carreira  estrangeira  e  a  órgãos  a  ela  
subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos 
o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro  
amparado  pela  legislação  previdenciária  do  país  da  respectiva 
missão diplomática ou repartição consular;
        e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em  
organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil  
seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se  
segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;
        f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil  
para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior,  
cuja  maioria  do  capital  votante  pertença  a  empresa  brasileira  de  
capital nacional;
        g)  o  servidor  público  ocupante  de  cargo  em  comissão,  sem  
vínculo  efetivo  com  a  União,  Autarquias,  inclusive  em  regime  
especial,  e  Fundações  Públicas  Federais;  (Incluída  pela  Lei  nº 
8.647, de 13.4.93)
        h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,  
desde  que  não  vinculado  a  regime  próprio  de  previdência  social; 
(Incluída pela Lei nº 9.506, de 30.10.97) (Execução suspensa 
pela RSF nº 26, de 2005)
        i)  o  empregado  de  organismo  oficial  internacional  ou 
estrangeiro em funcionamento no Brasil,  salvo quando coberto por 
regime próprio de previdência social;  (Incluída pela Lei nº 9.876, 
de 26.11.99)
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        j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,  
desde  que  não  vinculado  a  regime  próprio  de  previdência  social;  
(Incluído pela Lei nº 10.887, de 2004)
        II -  como empregado doméstico: aquele que presta serviço de  
natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, 
em atividades sem fins lucrativos;
        V - como contribuinte individual:  (Redação dada pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99)
        a) a pessoa física,  proprietária ou não, que explora atividade  
agropecuária ou pesqueira,  em caráter  permanente ou temporário,  
diretamente  ou  por  intermédio  de  prepostos  e  com  auxílio  de  
empregados,  utilizados  a  qualquer  título,  ainda  que  de  forma não 
contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
        b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de 
extração mineral - garimpo, em caráter permanente ou temporário,  
diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de  
empregados,  utilizados  a  qualquer  título,  ainda  que  de  forma não 
contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
        c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de 
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;  (Redação 
dada pela Lei nº 10.403, de 8.1.2002)
        d) revogada; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
        e)  o brasileiro civil  que trabalha no exterior  para organismo 
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá 
domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio  
de  previdência  social;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  9.876,  de 
26.11.99)
        f)  o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não  
empregado e o membro de conselho de administração de sociedade 
anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o 
sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho  
em empresa  urbana  ou  rural,  e  o  associado  eleito  para  cargo  de  
direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza 
ou  finalidade,  bem  como  o  síndico  ou  administrador  eleito  para  
exercer  atividade  de  direção  condominial,  desde  que  recebam 
remuneração; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
        g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter  
eventual,  a  uma  ou  mais  empresas,  sem  relação  de  emprego;  
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
        h)  a  pessoa  física  que  exerce,  por  conta  própria,  atividade  
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído 
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
        VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas,  
sem  vínculo  empregatício,  serviços  de  natureza  urbana  ou  rural  
definidos no regulamento;
        VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e  
o  arrendatário  rurais,  o  pescador  artesanal  e  o  assemelhado,  que  
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exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia  
familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus  
respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze  
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente,  
com o grupo familiar respectivo. (Redação dada pela Lei nº 8.398, 
de 7.1.92)

Decreto 3048/1999 : ministro de confissão religiosa é contribuinte individual

        Art. 9º São  segurados  obrigatórios  da  previdência  social  as  
seguintes pessoas físicas:
        I - como empregado:

        a) aquele  que  presta  serviço  de  natureza  urbana  ou  rural  a  
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante  
remuneração, inclusive como diretor empregado;
        b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário,  
por prazo não superior a três meses, prorrogável, presta serviço para  
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e 
permanente  ou  a  acréscimo  extraordinário  de  serviço  de  outras  
empresas, na forma da legislação própria;
        c) o  brasileiro  ou  o  estrangeiro  domiciliado  e  contratado  no 
Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou 
agência de empresa constituída sob as leis  brasileiras e que tenha  
sede e administração no País;
        d) o  brasileiro  ou  o  estrangeiro  domiciliado  e  contratado  no  
Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no 
exterior  com  maioria  do  capital  votante  pertencente  a  empresa 
constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no  
País  e  cujo  controle  efetivo  esteja  em  caráter  permanente  sob  a 
titularidade  direta  ou  indireta  de  pessoas  físicas  domiciliadas  e  
residentes no País ou de entidade de direito público interno;
        e) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a  
repartição  consular  de  carreira  estrangeira  e  a  órgãos  a  elas 
subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos 
o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro  
amparado  pela  legislação  previdenciária  do  país  da  respectiva 
missão diplomática ou repartição consular;
        f) o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em 
organismos oficiais  internacionais  dos  quais  o  Brasil  seja membro 
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por  
regime próprio de previdência social;
        g) o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em 
repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, 
inclusive  o  auxiliar  local  de  que  trata  a  Lei  nº  8.745,  de  9  de 
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dezembro de 1993, este desde que, em razão de proibição legal, não 
possa filiar-se ao sistema previdenciário local;
        h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, em  
desacordo com a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977; 
        i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município,  
incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
        j) o  servidor  do  Estado,  Distrito  Federal  ou  Município,  bem 
como o das respectivas  autarquias e fundações, ocupante de cargo 
efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime 
próprio de previdência social;
        l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou  
Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por 
tempo  determinado,  para  atender  a  necessidade  temporária  de 
excepcional interesse público, nos termos do  inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal; 
        m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município,  
incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público;
        o) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços  
notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como 
aquele  que  optou  pelo  Regime  Geral  de  Previdência  Social,  em 
conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994; e
       p) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,  
desde  que  não  vinculado  a  regime  próprio  de  previdência  social;  
(Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 2005)
        q) o  empregado  de  organismo  oficial  internacional  ou 
estrangeiro em funcionamento no Brasil,  salvo quando coberto por 
regime próprio de previdência social; (Incluída pelo Decreto nº 3.265, 
de 1999))

        II - como empregado doméstico - aquele  que presta serviço  de 
natureza contínua,  mediante  remuneração,  a pessoa ou família,  no 
âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos;

    V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto nº 
3.265, de 1999))
        a) a pessoa física,  proprietária ou não, que explora atividade  
agropecuária ou pesqueira,  em caráter  permanente ou temporário,  
diretamente  ou  por  intermédio  de  prepostos  e  com  auxílio  de  
empregados,  utilizados  a  qualquer  título,  ainda  que  de  forma não 
contínua; (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)
        b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de 
extração mineral - garimpo -, em caráter permanente ou temporário,  
diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de  
empregados,  utilizados  a  qualquer  título,  ainda  que  de  forma não 
contínua; (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)
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     c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de 
vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;  (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.079, de 2002)
        d) o  brasileiro  civil  que trabalha no exterior  para organismo  
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá 
domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio  
de previdência social; (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)
        e) o titular de firma individual urbana ou rural;  (Redação dada 
pelo Decreto nº 3.265, de 1999)
        f) o  diretor  não  empregado  e  o  membro  de  conselho  de  
administração na sociedade anônima; (Redação dada pelo Decreto nº 
3.265, de 1999)
        g) todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de capital  
e indústria; (Incluída pelo Decreto nº 3.265, de 1999)
        h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração 
decorrente  de  seu  trabalho  na  sociedade  por  cotas  de 
responsabilidade limitada, urbana ou rural; (Incluída pelo Decreto nº 
3.265, de 1999)
        h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração 
decorrente  de  seu  trabalho  e  o  administrador  não  empregado  na 
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;  
(Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)
       i) o  associado  eleito  para  cargo  de  direção  em  cooperativa,  
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como 
o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção  
condominial, desde que recebam remuneração; (Incluída pelo Decreto 
nº 3.265, de 1999)
        j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter  
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída 
pelo Decreto nº 3.265, de 1999)
        l) a  pessoa  física  que  exerce,  por  conta  própria,  atividade  
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída 
pelo Decreto nº 3.265, de 1999)
        m) o  aposentado  de  qualquer  regime  previdenciário  nomeado  
magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos 
incisos II do §     1º do art. 111   ou III do art. 115 ou do parágrafo único 
do  art.  116  da  Constituição  Federal,  ou  nomeado  magistrado  da 
Justiça Eleitoral, na forma dos incisos II do art. 119 ou III do §     1º do   
art. 120 da Constituição Federal;  (Incluída pelo Decreto nº 3.265, de 
1999)
        n) o cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição,  
presta  serviço  à  sociedade  cooperativa  mediante  remuneração 
ajustada ao trabalho executado; e (Incluída pelo Decreto nº 4.032, de 
2001)
        o) o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-
aberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade 
penal,  a  uma  ou  mais  empresas,  com  ou  sem  intermediação  da  
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organização  carcerária  ou  entidade  afim,  ou  que  exerce  atividade  
artesanal por conta própria; (Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003)
        VI - como trabalhador avulso - aquele que, sindicalizado ou não,  
presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem 
vínculo  empregatício,  com  a  intermediação  obrigatória  do  órgão 
gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro 
de 1993, ou do sindicato da categoria, assim considerados: 
        a) o trabalhador que exerce atividade  portuária de capatazia,  
estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e  
bloco;
        b) o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza,  
inclusive carvão e minério;
        c) o  trabalhador  em  alvarenga  (embarcação  para  carga  e  
descarga de navios);
        d) o amarrador de embarcação;
        e) o ensacador de café, cacau, sal e similares;
        f) o trabalhador na indústria de extração de sal;
        g) o carregador de bagagem em porto;
        h) o prático de barra em porto;
        i) o guindasteiro; e
        j) o  classificador,  o  movimentador  e  o  empacotador  de 
mercadorias em portos; e
        VII - como segurado especial - o produtor, o parceiro, o meeiro e 
o arrendatário rurais, o pescador artesanal e seus assemelhados, que  
exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia  
familiar,  com ou sem auxílio  eventual de terceiros,  bem como seus  
respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de dezesseis  
anos  de  idade  ou  a  eles  equiparados,  desde  que  trabalhem 
comprovadamente com o grupo familiar respectivo.

Tributos
Ao  tratar  das  normas  de  tributação,  a  Constituição  Federal,  ao  atribuir  a 

competência tributária ais entes tributantes, assim o faz:

ConstituiçãoFederal

Art.  145.  A União,  os Estados,  o Distrito  Federal  e os Municípios  
poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II  -  taxas,  em  razão  do  exercício  do  poder  de  polícia  ou  pela  
utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviços  públicos  específicos  e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
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III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados  segundo  a  capacidade  econômica  do  contribuinte,  
facultado  à  administração  tributária,  especialmente  para  conferir  
efetividade  a  esses  objetivos,  identificar,  respeitados  os  direitos  
individuais  e nos termos da lei,  o patrimônio,  os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte.
§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre  
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,  
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos  
impostos  discriminados  nesta  Constituição,  a  dos  respectivos  fatos  
geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b)  obrigação,  lançamento,  crédito,  prescrição  e  decadência 
tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas  
sociedades cooperativas.
d)  definição  de  tratamento  diferenciado  e  favorecido  para  as 
microempresas  e  para  as  empresas  de  pequeno  porte,  inclusive  
regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art.  
155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da  
contribuição  a  que  se  refere  o  art.  239.  (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
Parágrafo  único.  A  lei  complementar  de  que  trata  o  inciso  III,  d,  
também  poderá  instituir  um  regime  único  de  arrecadação  dos 
impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.2003)
I  -  será  opcional  para  o  contribuinte;  (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
II  -  poderão  ser  estabelecidas  condições  de  enquadramento  
diferenciadas  por  Estado;  (Incluído  pela  Emenda  Constitucional  nº 
42, de 19.12.2003)
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da  
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será 
imediata,  vedada  qualquer  retenção  ou  condicionamento;  (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
IV  -  a  arrecadação,  a  fiscalização  e  a  cobrança  poderão  ser  
compartilhadas  pelos  entes  federados,  adotado  cadastro  nacional 
único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)
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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

 Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação  independente  de  qualquer  atividade  estatal  específica,  
relativa ao contribuinte.

Assim, imposto é uma das três modalidades de tributos cujo pagamento pelo 
contribuinte não em poder de vincular uma atuação específica qualquer por parte do 
Estado  em relação  ao  contribuinte.  Os  recursos  arrecadados  com os  impostos  terão 
destinação  pública,  que  é  o  fim maior  do  estado  a  preservação  e  o  bem estar  dos 
cidadãos.  É  intrínseca  à  natureza  do  estado  a  aplicação  da  receita  arrecadada  em 
benefício  difuso;  todos  se  beneficiarão,  pagantes  ou  não  dos  impostos.  Trata-se  do 
custeio  das  obras  públicas,  manutenção  de  estradas,  patrimônio  público,  segurança, 
saúde pública, etc.

Art. 77.  As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito  
Federal  ou  pelos  Municípios,  no  âmbito  de  suas  respectivas  
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia,  ou  a  utilização,  efetiva  ou  potencial,  de  serviço  público  
específico  e  divisível,  prestado  ao  contribuinte  ou  posto  à  sua 
disposição.
        Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato  
gerador idênticos aos que correspondam a impôsto nem ser calculada 
em função do capital das emprêsas.  (Vide Ato Complementar nº 34, 
de 30.1.1967)

Art.  78.  Considera-se poder  de polícia  atividade  da administração 
pública  que,  limitando  ou  disciplinando  direito,  interêsse  ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de  
intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos  
costumes,  à disciplina da produção e  do mercado, ao exercício  de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade 
e  aos  direitos  individuais  ou  coletivos. (Redação  dada  pelo  Ato 
Complementar nº 31, de 28.12.1966)

       Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de 
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da 
lei  aplicável,  com observância  do processo legal  e,  tratando-se de 
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de  
poder.
Art.  81.  A  contribuição  de  melhoria  cobrada  pela  União,  pelos  
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas  
respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras  
públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite  
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total  a  despesa realizada e  como limite  individual  o  acréscimo de  
valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.
        Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os  
seguintes requisitos mínimos:
        I - publicação prévia dos seguintes elementos:
        a) memorial descritivo do projeto;
        b) orçamento do custo da obra;
        c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada  
pela contribuição;
        d) delimitação da zona beneficiada;
        e)  determinação  do  fator  de  absorção  do  benefício  da 
valorização  para  toda  a  zona  ou  para  cada  uma  das  áreas  
diferenciadas, nela contidas;
        II  -  fixação  de  prazo  não  inferior  a  30  (trinta)  dias,  para  
impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos 
no inciso anterior;
        III - regulamentação do processo administrativo de instrução e  
julgamento  da  impugnação  a  que  se  refere  o  inciso  anterior,  sem 
prejuízo da sua apreciação judicial.
        § 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo 
rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c,  do  
inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos  
respectivos fatores individuais de valorização.
        § 2º Por ocasião do respectivo lançamento,  cada contribuinte  
deverá ser notificado do montante da contribuição,  da forma e dos  
prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo 
cálculo.

Fato gerador
Fato  gerador  é  a  situação  definida  em lei  que  enseja  a  cobrança  de  tributo. 

Segundo  o  Código  Tributário  Nacional,  o  fato  gerador  do  imposto  é  uma  situação 
independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, ou seja, 
não possui caráter contraprestacional. 

Nesse sentido, o fato gerador da obrigação principal (pagamento de tributo ou de 
penalidade pecuniária) é definido como a situação estabelecida em lei como necessária e 
suficiente  a  sua  ocorrência.  O  da  obrigação  acessória  (fazer  ou  deixar  de  fazer 
determinada coisa) é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a 
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Contribuinte
De acordo com o Código Tributário Nacional, contribuinte é pessoa natural ou 

jurídica que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador do 
imposto

Substitutos Tributários
Segundo o Código Tributário Nacional, substituto tributário é pessoa natural ou 

jurídica cuja obrigação de pagamento do tributo decorra de disposição expressa em lei.
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Imunidade tributária
A imunidade  tributária é  uma  forma  de  exoneração  fiscal,  de  natureza 

constitucional, pela qual o Estado fica proibido de instituir impostos sobre determinadas 
atividades. Nas palavras de MISABEL DERZI, "a imunidade é forma qualificada de 
não-incidência  que  decorre  da  supressão  da  competência  impositiva  sobre  certos 
pressupostos na Constituição" ("Direito Tributário, direito penal e tipo", RT, 1988, pág. 
206). 

Com a proclamação da República e a promulgação da Constituição de 1891, 
respaldando a separação entre igreja e Estado, os privilégios de que gozavam as classes 
dominantes, durante o período imperial, foram expurgados, incluindo as isenções fiscais 
concedidas à nobreza e ao clero. 

Aplicou-se,  então,  pela  primeira  vez  no  Brasil,  o  princípio  da  generalidade, 
corolário  daquilo  que  viria  a  ser  chamado  de  "justiça  fiscal"  e  pelo  qual  nenhum 
indivíduo, que pratique um fato gerador tributado, poderá fugir à tributação (Deodato). 

As exonerações  fiscais,  compreendendo  as  isenções  e  imunidades,  passaram, 
então, a ser exceções.

Isenção tributária
A isenção  tributária  decorre  de  lei  e  de  acordo  com o  art.  175,  do  Código 

Tributário Nacional – CTN, é definida como forma de exclusão do crédito tributário. 
Parte da doutrina a considera como dispensa legal do tributo. Todavia, outra parte tem o 
entendimento de que a isenção é uma forma de exclusão de parcela das hipóteses de 
incidência da norma tributária.

Dos templos de qualquer culto e demais entidades sem fins lucrativos
Nos  termos  do  atual  Código  Civil,  as  igrejas  passam  a  ser  definidas  como 

organizações religiosas sem fins lucrativos. A Constituição Federal não trata em sua 
literalidade da igreja, mas dos templos de qualquer culto, quando trata da imunidade 
tributária. O bem protegido neste caso é a liberdade religiosa.

O culto não é uma atividade lucrativa, mas devocional. É reverência e adoração 
à Divindade.

Como inerentes à atividade religiosa, de sua essência, de sua natureza, deve-se 
incorporar as casas pastorais, as casas dos rabinos e dos padres, além de seminários e 
escolas de formação de obreiros, além e outros locais onde a atividade essencial é a 
dedicação e o aperfeiçoamento do culto a Deus, ou a educação de mestres religiosos.

Além de templos, a Constituição federal confere imunidade tributária a outras 
entidades, como partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores 
e  instituições  de  educação  e  de  assistência  social,  sem fins  lucrativos.  Todas  essas 
instituições citadas não visam lucros.

O legislador evitou com isso a criação de empresas de “assistência social” que 
na prática visariam ao lucro e não a aplicação dos recursos obtidos em prol dos que 
necessitam na sociedade, dando-lhes dignidade e bem-estar.

As  entidades  sem  fins  lucrativos  podem  e  devem  ser  superavitárias.  Isto 
garantirá o seu funcionamento. Se for deficitária sem que haja um aporte externo de 
recursos terminará por encerrar as suas atividades. 
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Outras atividades desenvolvidas pela igreja
As atividades comerciais realizadas no interior das igrejas, se ligadas direta, ou 

indiretamente, ou mesmo de forma complementar à atividade evangelística é sustentável 
a imunidade constitucional. Todavia, e o espaço for alocado para terceiros, a atividade 
estará se descaracterizando. Ainda que esta possibilidade seja defensável, deve-se estar 
atento para o fato de haver a possibilidade do entendimento diverso e haver a tributação 
pelos entes tributantes.

Perda da imunidade
Perde-se a imunidade ou a isenção quando não há o cumprimento das condições 

exigidas pela Constituição ou pelas leis que concedem a condição de imune ou isento, 
ou mesmo quando identificadas práticas de infração à legislação tributária.

Dos impostos retidos pelas fontes pagadoras
A legislação tributária permite que seja atribuído à terceira pessoa vinculada a 

uma  operação  tributável  à  obrigação  do  pagamento  do  imposto  como substituto  ao 
primeiro, mas este está excluído da responsabilidade do contribuinte originário.

A  retenção  do  imposto  e  a  não  entrega  ao  fisco  se  constitui  em  crime  de 
apropriação indébita, previsto no art 167 do Código Penal.

O fato de os templos serem imunes ao pagamento de tributos não lhes retira a 
responsabilidade de seguir a legislação tributária  quando encontra-se na condição de 
contribuinte responsável ou substituto.

Ver art 14 do Código Tributário Nacional - CTN e  arts167, parágrafo único do 
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999.

Código Tributário Nacional:
        Art.  14.  O disposto  na  alínea  c  do  inciso  IV  do  artigo  9º  é 
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades 
nele referidas:
        I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de  
suas rendas, a qualquer título;  (Redação dada pela Lcp nº 104, de 
10.1.2001)
        II  -  aplicarem  integralmente,  no  País,  os  seus  recursos  na  
manutenção dos seus objetivos institucionais;
        III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros  
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
        § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º  
do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do  
benefício.
        § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo  
9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos 
institucionais  das  entidades  de  que trata  este  artigo,  previstos  nos  
respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
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Art. 167.  As imunidades, isenções e não incidências de que trata este  
Capítulo  não  eximem  as  pessoas  jurídicas  das  demais  obrigações 
previstas  neste  Decreto,  especialmente  as  relativas  à  retenção  e 
recolhimento de impostos sobre rendimentos pagos ou creditados e à  
prestação de informações (Lei nº 4.506, de 1964, art. 33).
Parágrafo único.  A imunidade, isenção ou não incidência concedida  
às  pessoas  jurídicas  não  aproveita  aos  que  delas  percebam 
rendimentos  sob qualquer  título  e forma (Decreto-Lei  nº  5.844, de  
1943, art. 31).

Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
As pessoas jurídicas são obrigadas a apresentar a Declaração de Informações 

Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica anualmente, independente da condição de isentas 
ou imunes. Esta declaração corresponde a declaração de rendimentos. A Receita Federal 
determina que a apresentação desta declaração como condição essencial para garantir o 
benefício da imunidade ou isenção do IR.

A Secretaria  da receita  Federal tem estabelecido o último dia útil  do mês de 
maio do ano seguinte como prazo para a entrega da declaração do ano base anterior.

Deve-se ainda entregar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF), 
se o valor mensal de impostos e contribuições a declarar for superior a R$ 10.000,00.

Estes documentos são entregues em meio magnético ou por meio da Internet 
utilizando-se o programa Receitanet.

Escrituração Contábil

As  pessoas  jurídicas  imunes  e  isentas,  dentre  elas  incluídas  as  igrejas,  são 
obrigadas  a  manter  a  escrituração  contábil  de  suas  receitas  e  despesas,  segundo  as 
normas de contabilidade e princípios contábeis geralmente aceitos, em livros revestidos 
das formalidades legais capazes de assegurar a exatidão dos valores registrados. Estão 
obrigadas  a  apurar  demonstrações  financeiras  anuais,  preparar  demonstrativos  de 
resultados,  bem  como  deverão  apresentar  a  declaração  de  rendimentos  de  pessoa 
jurídica (DIPJ).

Para fins de prestação de contas, deve ser preparado mensalmente o balancete 
demonstrativo das operações financeiras do mês e as acumuladas, acrescentando notas 
explicativas adicionais que permitam o entendimento dos terceiros.

A contabilidade deve estar respaldada em documentação idônea, revestidas das 
formalidades impostas pela legislação.  Os documentos que suportam a contabilidade 
devem ser originais (notas fiscais, faturas, recibos, extratos, etc.).

As  operações  geradoras  de  receitas,  quando  não  for  obrigada  a  emissão  de 
documento  fiscal,  devem  estar  amparadas  em  recibos  próprios,  com  numeração 
tipográfica e datação, evidência do tipo recibo, com descrição da circunstância fática 
geradora  do  recibo  e  evidência  do  seu  registro  contábil.  As  despesas  devem  ser 
respaldadas em notas fiscais com descrição específica do bem adquirido, a evidência do 
seu recebimento pela entidade e o conseqüente registro contábil da aquisição.

As  despesas  operacionais  de  pequenos  valores,  via  de  regra  de  difícil 
comprovação, desde que em dimensão razoável em face das demais despesas, poderão 
ser  provadas  também  pela  emissão  de  recibos.  Todavia,  deve-se  observar  que  o 
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conjunto de provas deve demonstrar, incontestavelmente, a necessidade da compra ou 
aquisição dos bens e serviços para o desempenho da atividade da entidade.

A documentação suporte dos registros contábeis  devem ser mantidas  em boa 
guarda pelo período da prescrição qüinqüenal, à disposição da autoridade fiscal quando 
esta solicitar.

Dos templos de qualquer culto 
A  imunidade  aos  templos  de  qualquer  culto  visa  assegurar  a  imunidade  às 

pessoas  jurídicas  religiosas.  A  imunidade  limita-se  aos  resultados  decorrentes  das 
finalidades essenciais.

Das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos
Será imune a instituição de educação,  ou de assistência  social,  que preste os 

serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em 
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. Entidade 
sem fins lucrativos é a instituição de educação ou assistência social, por exemplo, que 
não apresente superávit em suas contas, ou, se apresentar, destine a totalidade do mesmo 
integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.

Além disso, a manutenção da imunidade está condicionada a que as entidades 
citadas, dentre outros procedimentos estabelecidos por legislação específica, observem:

•  Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
•  Aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos sociais;
• Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livro revestido  

das formalidades que se assegurem a respectiva exatidão;
• Conservar em boa ordem e guarda, pelo prazo de 5 anos a contar da data de  

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

•  Apresentar anualmente declaração de informações (DIPJ), em conformidade  
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

•  Recolher  os  tributos  retidos  sobre  os  rendimentos  por  elas  pagos  ou  
creditados;

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

A inobservância  destes  parâmetros  estabelecidos,  além de  outras  penalidades 
previstas  na  legislação,  acarreta  a  suspensão  da  isenção  pela  Secretaria  da  Receita 
Federal, relativamente aos anos-calendário em que a pessoa jurídica houver praticado 
ou,  por  qualquer  forma,  houver  contribuído  para  a  prática  de  ato  que  se  constitua 
infração a dispositivo da legislação tributária, em especial na hipótese de informação ou 
declaração  falsa,  omitindo  ou  simulando  o  recebimento  de  doações  em  bens  em 
dinheiro,  ou  de  qualquer  forma  cooperar  para  que  o  terceiro  sonegue  tributos  ou 
pratique ilícitos fiscais.

Também  classifica-se  como  infração  à  lei  tributária  o  pagamento,  pela 
instituição isenta, em favor de seus associados ou dirigentes, ou, ainda, em favor dos 
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sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por qualquer forma, de 
despesas consideradas não dedutíveis na determinação da base de cálculo do imposto 
sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.

Imposto predial e territorial urbano (IPTU)
Como a imunidade dos templos é em relação ao patrimônio, renda e serviço, e o 

IPTU é incidente sobre o patrimônio, a igreja também é imune a ele. A imunidade só é 
valida a partir  da aquisição do patrimônio pela igreja.  Se um imóvel com dívida de 
IPTU for adquirido pela igreja, esta passa a ser a responsável por esta dívida.

São imunes  ao  IPTU os  imóveis  pertencentes  à  Igreja,  independente  da  sua 
utilização  como  templo,  embora  não  seja  o  entendimento  de  alguns  governos 
municipais. Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se manifestado diversas 
vezes  sobre  esta  matéria  sustentando  que  os  imóveis  de  propriedade  da  Igreja  são 
imunes.

Atos de constituição 
Para ser considerada uma pessoa jurídica de direito é necessária a formalização 

da existência  de tal  pessoa jurídica.  Para tanto,  é necessário o  Registro no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). O CNPJ substituiu o CGC (Cadastro Geral de 
Contribuintes). A inscrição no CNPJ é obrigatória a todas as pessoas jurídicas.

A inscrição no CNPJ não se limita simplesmente à existência da pessoa jurídica, 
ela  também  se  estende  à  sua  estrutura,  isto  é,  o  CNPJ  é  uma  necessidade  do 
estabelecimento da matriz bem como de todas as filiais que possuir a pessoa jurídica, 
todas  da mesma forma,  devem estar  inscritas  no CNPJ.  O pedido de inscrição  será 
efetuado  nas  unidades  de  cadastro  da  Secretaria  da  Receita  Federal  da  região  do 
domicílio fiscal do estabelecimento.

No caso em que a matriz e a filial se localizarem em Estados diferentes, os atos 
constitutivos das filiais devem, necessariamente, ter registros em ambos os órgãos de 
jurisdição para fins deste registro, tanto da matriz quanto da filial. Esta documentação 
deverá assim ser apresentada  para fins do registro junto ao FCPJ (Ficha Cadastral da 
Pessoa Jurídica).

Nas hipóteses em que se configurarem outras alterações na estrutura jurídica, ou 
gerencial/administrativa,  que  demandem  registro  ao  órgão  competente,  da  mesma 
forma, obedecido o prazo máximo de 30 dias contados da data do registro da alteração, 
deverá ser procedida a alteração junto ao FCPJ, apresentando a mesma documentação 
anteriormente mencionada, anexando a cópia autenticada ou o documento original do 
ato que formalizou a alteração devidamente registrado.
 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
IV  -  as  organizações  religiosas;  (Incluído  pela  Lei  nº  10.825,  de 
22.12.2003)
V - os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
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§ 1o São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o 
funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder 
público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos 
e necessários ao seu funcionamento.  (Incluído pela Lei nº 10.825, de 
22.12.2003)
§  2o  As  disposições  concernentes  às  associações  aplicam-se 
subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II da Parte  
Especial deste Código. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)
§ 3o Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme 
o  disposto  em  lei  específica.  (Incluído  pela  Lei  nº  10.825,  de 
22.12.2003)

Os procedimentos  administrativos  internos  da igreja,  em especial  no que diz 
respeito a desligamento e exclusão de membros, não podem ferir os direitos individuais 
(Art 5º da Constituição da República de 1988) e os direitos da personalidade previstos 
do art 11 ao 21 do Código Civil. A liberdade religiosa não dá imunidade às leis, mas se 
submete ao arcabouço jurídico.

      DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art.  11.  Com  exceção  dos  casos  previstos  em  lei,  os  direitos  da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o 
seu exercício sofrer limitação voluntária.
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade,  e  reclamar perdas  e  danos,  sem prejuízo  de outras  
sanções previstas em lei.
Parágrafo  único.  Em se  tratando  de  morto,  terá  legitimação  para 
requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente,  ou  
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do 
próprio  corpo,  quando  importar  diminuição  permanente  da 
integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins  
de transplante, na forma estabelecida em lei especial.
Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição  
gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte.
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a  
qualquer tempo.
Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de  
vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
Art.  16.  Toda  pessoa  tem  direito  ao  nome,  nele  compreendidos  o  
prenome e o sobrenome.
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em 
publicações ou representações que a exponham ao desprezo público,  
ainda quando não haja intenção difamatória.
Art.  18.  Sem  autorização,  não  se  pode  usar  o  nome  alheio  em 
propaganda comercial.
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Art.  19.  O  pseudônimo  adotado  para  atividades  lícitas  goza  da  
proteção que se dá ao nome.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos,  
a  transmissão  da  palavra,  ou  a  publicação,  a  exposição  ou  a  
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas,  a seu  
requerimento  e  sem  prejuízo  da  indenização  que  couber,  se  lhe  
atingirem  a  honra,  a  boa  fama  ou  a  respeitabilidade,  ou  se  se  
destinarem a fins comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou 
os descendentes.
Art.  21.  A vida privada da pessoa natural  é inviolável,  e o juiz,  a  
requerimento  do  interessado,  adotará  as  providências  necessárias 
para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

A redação original do Código Civil deixava dúvidas se alguém que praticasse o 
adultério, por exemplo, poderia ser excluído, ou desligado da igreja ou não. A alteração 
advinda com a Lei nº 10.825/2003, dá melhores condições de a igreja não aceitar como 
membro alguém nestas circunstâncias. A mesma lei não permite que os administradores 
das  igrejas  se  eximam,  por  exemplo,  de  fazer  a  prestação  de  contas  ao  corpo  de 
membros. 

Aquisição da personalidade jurídica

As pessoas jurídicas de direito privado adquirem personalidade jurídica com a 
inscrição  do  seu  ato  constitutivo  no  registro  respectivo.  No  caso  das  organizações 
religiosas, essa inscrição acontece no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Nesse sentido dispõe o Novo Código Civil:

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito  
privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, 
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder  
Executivo,  averbando-se  no  registro  todas  as  alterações  por  que  
passar o ato constitutivo.
Parágrafo  único.  Decai  em  três  anos  o  direito  de  anular  a  
constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do 
ato respectivo,  contado o prazo da publicação de sua inscrição no  
registro.

Em função do disposto no artigo anterior, as igrejas que não estiverem com seus 
atos constitutivos devidamente inscritos no registro competente não possuem existência 
jurídica. Portanto, não poderão comprar, vender, contratar, acionar seus membros nem 
terceiros,  enquanto estes poderão responsabilizá-las por todos os seus atos conforme 
prevê o art. 20, § 2º do CC:
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Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos,  
a  transmissão  da  palavra,  ou  a  publicação,  a  exposição  ou  a  
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas,  a seu  
requerimento  e  sem  prejuízo  da  indenização  que  couber,  se  lhe  
atingirem  a  honra,  a  boa  fama  ou  a  respeitabilidade,  ou  se  se  
destinarem a fins comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou 
os descendentes.

Os atos constitutivos e os estatutos das sociedades civis e comerciais só serão 
admitidos  para registro e arquivamento nas repartições competentes  após visado por 
advogado, sob pena de nulidade (art. 1º, § 2º da Lei nº 8.906/94).

Caso uma pessoa jurídica seja constituída sem a observância das regras legais, 
isto é, se o ato constitutivo contiver defeito jurídico, poderá esta pessoa jurídica ter a sua 
constituição anulada por um prazo de 3 (três) anos, contados da publicação da inscrição 
da pessoa jurídica no registro respectivo. Este prazo é decadencial. Ou seja, após três 
anos decai o direito do interessado de propor ação. Esta disposição encontra-se no art. 
45, parágrafo único do CC.

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito  
privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, 
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder  
Executivo,  averbando-se  no  registro  todas  as  alterações  por  que  
passar o ato constitutivo.
Parágrafo  único.  Decai  em  três  anos  o  direito  de  anular  a  
constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do 
ato respectivo,  contado o prazo da publicação de sua inscrição no  
registro.

Esta  disposição  legal  visa  garantir  a  segurança  das  relações  jurídicas.  Um 
inesperado cancelamento do registro de pessoa jurídica certamente causaria prejuízos a 
terceiros de boa fé. 

Responsabilidade dos administradores – Atos praticados no limite do Estatuto
Os administradores da pessoa jurídica (pessoas físicas que a representam ativa e 

passivamente, externando a sua vontade na prática dos atos judiciais e extrajudiciais) 
devem ater-se aos limites de suas competências previstas no ato constitutivo. Os atos 
assim praticados nos limites de poderes constantes do estatuto social obrigam a pessoa 
jurídica, conforme a disposição do artigo 47 do Código Civil abaixo transcrito:

Art.  47.  Obrigam  a  pessoa  jurídica  os  atos  dos  administradores,  
exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.
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Atos fora do Estatuto podem implicar responsabilização direta ao administrador, 
com base no princípio da desconsideração da personalidade jurídica, sustentado pelo 
Novo Código Civil.

Administração exercida por órgão coletivo
Existem pessoas jurídicas administradas por órgão coletivo. Isto é possível se os 

dirigentes forem pessoas civilmente capazes e as decisões forem tomadas pela maioria 
dos votos dos presentes, de acordo com o artigo 48 do Código Civil:

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões  
se  tomarão  pela  maioria  de  votos  dos  presentes,  salvo  se  o  ato  
constitutivo dispuser de modo diverso.
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a 
que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem 
eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.

Assim,  as  entidades  religiosas  administradas  por  órgão  coletivo  devem fazer 
constar  em seu  estatuto  social  cláusula  indicadora  do  quorum para  as  decisões  do 
referido órgão administrador dos negócios da igreja. Caso contrário, o quorum deverá 
ser formado pela maioria de votos dos presentes.

Decisões de órgão coletivo que contrariem a Lei ou o Estatuto
As decisões do órgão coletivo, eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude que 

violem a lei ou o estatuto, podem ser anuladas pela parte interessada. O prazo para a 
proposição da ação de anulação é decadencial, compreendendo o período de três anos 
contados da decisão viciada, conforme a previsão do parágrafo único do artigo 48 do 
Código Civil, acima..

Decisão por órgão de administração coletiva
O artigo 48 do Código Civil, supracitado, estabelece que as decisões tomadas 

por órgão de administração coletiva sejam por maioria de votos dos presentes, salvo 
disposição diversa contida no estatuto da entidade.

No caso das igrejas, é sabido que ingressam em seus quadros, como membros, 
pessoas menores de idade, pessoas portadoras de certas deficiências físicas, tais como 
surdos,  mudos,  e  que  sejam  incapazes  de  tomar  decisões.  Nestes  casos,  deve  ser 
observada a condição de agente capaz exigida pela lei  para a prática de alguns atos 
jurídicos. 

Em função disso, o quorum considerado para a tomada de decisões deve ser 
composto por pessoas civilmente capazes. A composição do quorum deve ser objeto de 
registro em livro próprio que registrará a presença dos participantes da assembléia geral. 

Administrador provisório
A falta de administrador da pessoa jurídica pode ensejar a nomeação, pelo juiz, 

de  administrador  provisório,  se  requerido  por  qualquer  interessado.  Tratando-se  de 
igrejas,  não  se  pode  descartar  a  possibilidade  de  a  nomeação  recair  sobre  pessoa 
estranha à sua doutrina, visto que a lei não condiciona tal vínculo para essa escolha. 
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Espera-se que tal situação não ocorra, mas estar-se-á submetido ao bom entendimento 
do juiz.

Trata-se de intervenção do Estado na questão estrutural, institucional da pessoa 
jurídica,  mesmo sem fins  econômicos.  Nesse sentido  dispõe o artigo  49 do Código 
Civil:

Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a 
requerimento  de  qualquer  interessado,  nomear-lhe-á  administrador  
provisório.

Deve-se no estatuto  definir  quem na ausência  provisória do Administrador  o 
substituirá,  a  fim  de  que  não  seja  necessária  a  interferência  judicial  prevista  no 
dispositivo acima.

Desconsideração episódica da personalidade jurídica
Esta  teoria  tem  como  pressuposto  o  abuso  de  personalidade  jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade (quando a pessoa jurídica se desvia dos fins 
determinantes de sua constituição) ou pela confusão patrimonial.

Em matéria  de  responsabilidade  dos  Administradores,  a  grande  inovação  do 
Novo Código Civil é a adoção da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da 
pessoa  jurídica.  Inicialmente,  apenas  o  Código  Tributário  Nacional  (CTN-  Lei  nº 
5.172/66), em seu artigo 135, III, transcrito abaixo, trazia expressa a possibilidade de 
responsabilização  dos  administradores,  em  matéria  de  obrigações  tributárias,  em 
decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social 
ou estatutos.

 Art.  135.  São  pessoalmente  responsáveis  pelos  créditos 
correspondentes  a  obrigações  tributárias  resultantes  de  atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos:
        I - as pessoas referidas no artigo anterior;
        II - os mandatários, prepostos e empregados;
        III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas 
de direito privado.

Posteriormente,  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  (Lei  nº 
8.078/1990)  trouxe,  em  seu  artigo  28,  transcrito  abaixo,  a  desconsideração  da 
personalidade  jurídica  da pessoa jurídica.  Atualmente,  o  artigo  50 do Código Civil, 
transcrito abaixo, trata expressamente da desconsideração da personalidade jurídica.

Código de Defesa do Consumidor
Art.  28.  O  juiz  poderá  desconsiderar  a  personalidade  jurídica  da 
sociedade quando, em detrimento do consumidor,  houver  abuso de 
direito,  excesso  de  poder,  infração  da  lei,  fato  ou  ato  ilícito  ou  
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também 
será  efetivada  quando  houver  falência,  estado  de  insolvência,  
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encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração.
        § 1° (Vetado).
        §  2°  As  sociedades  integrantes  dos  grupos  societários  e  as 
sociedades  controladas,  são  subsidiariamente  responsáveis  pelas  
obrigações decorrentes deste código.
        §  3°  As  sociedades  consorciadas  são  solidariamente  
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
        § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
        §  5°  Também  poderá  ser  desconsiderada  a  pessoa  jurídica 
sempre que sua personalidade  for,  de alguma forma,  obstáculo ao  
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Código Civil

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado  
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz  
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe  
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas 
relações  de obrigações sejam estendidos  aos bens particulares  dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Como as organizações religiosas  são definidas do artigo 44 do Código Civil,  acima 
transcrito,  como pessoas jurídicas estão submetidas a este dispositivo.
(Cont p.105)
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