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PARECER Nº 1203/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 057/11. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Quito Formiga, que visa 
autorizar o Poder Executivo a conceder isenção do imposto predial territorial urbano - IPTU 
sobre imóveis utilizados por centros espíritas e religiões de matriz africana e afro brasileira. 

O projeto versa sobre a concessão de isenção de Imposto Predial Territorial Urbano - 
IPTU incidente sobre imóveis utilizados por centros espíritas e religiões de matriz africana e 
afro brasileira. 

Em seu art. 4º o projeto institui a isenção aos imóveis de uso efetivo da entidade, 
condicionando a isenção à apresentação de documentos necessários à comprovação de seu 
uso efetivo e aqueles relativos à regularidade fiscal. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei que 
trata de matéria tributária sobre a qual compete ao Município legislar, nos termos do art. 30, I e 
III, da Constituição Federal que dispõe caber à comuna legislar sobre assuntos de interesse 
local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência. 

Por outro lado, cumpre observar ainda que a propositura visa apenas dar a correta 
interpretação do dispositivo constitucional que instituiu a imunidade tributária de templos de 
qualquer culto (art. 150, inciso VI, alínea "b", da CF). 

Neste sentido já se pronunciou o E. Supremo Tribunal Federal: 

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

Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram 
alugados. A imunidade prevista no art. 150, VI, b, CF, deve abranger não somente os prédios 
destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços �relacionados com as 
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas�. O  § 4º do dispositivo constitucional 
serve de vetor interpretativo das alíneas b e c do inciso VI do art. 150 da CF. Equiparação entre 
as hipóteses das alíneas referidas." (RE 325.822, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento 
em 15-12-2002, Plenário, DJ de 14-5-2004.) No mesmo sentido: AI 690.712-AgR, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgamento em 23-6-2009, Primeira Turma, DJE de 14-8-2009; AI 
651.138-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 26-6-2007, Segunda Turma, DJ de 17-8-
2007. 

Para a sua aprovação, a propositura dependerá do voto favorável da maior absoluta 
dos membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso I, da Lei Orgânica do Município, 
devendo ser convocadas ao menos 2 (duas) audiências públicas durante a sua tramitação. 

Ante ao exposto, somos 

PELA LEGALIDADE. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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