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I – INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende discorrer sobre a isenção da contribuição previdenciária 

insculpida no parágrafo 13 do artigo 22 da Lei 8.212/91 incidente sobre os valores pagos a 

título de prebendas pelas instituições religiosas a seus ministros de confissão religiosa 

 

Para tanto, antes de adentrarmos propriamente ao cerne da questão, mister se faz tecer 

algumas premissas sobre a laicidade adotada pelo Estado Brasileiro, bem como definir os 

conceitos de norma, segurança jurídica, ministros de confissão religiosas e mister religiosos, 

os quais serão indispensáveis no estudo da referida norma isentiva prevista na Lei 8.212 de 24 

de julho de 1991. 

 

Isto porque o ministro de confissão religiosa é considerado contribuinte individual, 

conforme se infere da alínea “c”, inciso V do artigo 12 da Lei 8.212/91, in verbis: 

 

“CAPÍTULO I 

DOS CONTRIBUINTES 

 

Seção I 

Dos Segurados 

 

(...) 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: 

(...) 

V - como contribuinte individual: 

(...) 

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida 

consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;” (gn) 

 

Diante de tal fato, o aduzido diploma legal isenta a entidade religiosa de recolher o 

percentual de 20% sobre os valores despendidos com o ministro de confissão religiosa em 
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face do seu MISTER RELIGIOSO ou para sua SUBSISTÊNCIA desde que fornecidos em 

condições que independam da NATUREZA e da QUANTIDADE do trabalho executado, 

consoante se extrai do teor do parágrafo 13 do artigo 22 da Lei 8.212/91, in verbis: 

 

“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade 

Social, além do disposto no art. 23, é de: 

(...) 

III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas 

a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes 

individuais que lhe prestem serviços;  

(...) 

§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os 

efeitos desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e 

instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, 

membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem 

religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde 

que fornecidos em condições que independam da NATUREZA e da 

QUANTIDADE do trabalho executado.” 

 

Do exame e interpretação do texto supra mencionado pode-se constatar que tanto a 

intenção do legislador infra-constitucional (“mens legislatoris”), quanto o objetivo da isenção 

prevista na referida parágrafo 13 do artigo 22 da Lei 8.212/91 (“mens legis”) foi um só: 

assegurar a liberdade de religião, cujo respaldo no artigo 5º, incisos VI ao VIII, da 

Constituição Federal e, ao mesmo tempo, o estímulo dado as entidades religiosas, posto que 

se tratam de atenção legal e estatal à prestação de seus serviços.  

 

Para tanto, é essencial o amparo ao patrimônio, serviços etc. da entidade religiosa por 

meio da vedação a cobrança de impostos e demais tributos, para que seja possível o 

desenvolvimento de suas atividades de evangelização e demais apoios sociais, pois não aufere 

lucros e, essencialmente, se mantém por doações. 

 

Por tudo exposto, compreende-se que o Estado não pode pôr óbice a prática religiosa. 

Também não deve privilegiar uma dada organização religiosa em detrimento a outra, haja 
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vista que o laicismo afasta a interferência direta nestes tipos de questões. Portanto, facilmente 

se conclui que da mesma forma que há liberdade e, por conseguinte, a desoneração, 

igualmente não pode haver contribuição financeira. Para rechaçar qualquer ingerência ou 

participação política, a manutenção das Igrejas deve vir diretamente da sociedade civil 

organizada. 

 

Apesar da clareza do texto constitucional, bem como da Lei 8.212/91, as entidades 

religiosas veem enfrentando dificuldades em ver reconhecida a imunidade tributária com 

relação a determinados impostos, e no presente caso, a prevalência da isenção prevista no 

parágrafo 13 do artigo 22 da referida lei. 

 

Isto porque o Fisco Federal atualmente vem reconhecendo a existência de norma de 

incidência tributária para os casos das prebendas serem pagas em função da natureza e da 

quantidade do trabalho executado pelo sacerdote, o que me parece, salvo melhor juízo,  

interpretação equivocada na medida em que o critério material da referida e suposta norma de 

incidência tributária não é clara e sequer esclarece o que seria “natureza” e “quantidade”, o 

que afronta o artigo 97, inciso I, combinado com o artigo 110, ambos do Código Tributário 

Nacional, que determina que a instituição de tributo, ou sua extinção, seja estabelecido 

somente por intermédio de lei, bem como é vedado à lei tributária alterar a definição, o 

conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa 

ou implicitamente, na Constituição Federal, para definir ou limitar competências tributárias. 

 

De qualquer forma, presta-se o presente trabalho dar uma pequena e modesta 

contribuição a fim de fornecer novos subsídios a esclarecer o alcance da isenção prevista no 

aludido parágrafo 13, do artigo 22 da Lei 8.212/91. 
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II. UMA BREVE CONSIDERAÇÃO AO CONCEITO DE RELIGIÃO E LAICIDADE 

 

Podemos definir religião como sendo uma devoção a tudo que é considerado sagrado. 

É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes 

sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou 

na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. 

 

Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas 

religiosas, baseadas em livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade 

moral, chamada Igreja. Todos os tipos de religião têm seus fundamentos, algumas se baseiam 

em diversas análises filosóficas, que explicam o que somos e porque viemos ao mundo. 

Outras se sobressaem pela fé e outras em extensos ensinamentos éticos. 

 

No decorrer da história das civilizações, muitas destas fundiram seus governos às 

instituições religiosas existentes, elevando-as a estados denominados teocráticos, ou seja, é 

um estado onde há uma única religião oficial, como é o caso do Vaticano (Igreja Católica), 

do Irã (República Islâmica) e Israel (Estado Judeu). 

 

Por outro turno, o Estado secular deve garantir e proteger a liberdade religiosa e 

filosófica de cada cidadão, evitando que alguma religião exerça controle ou interfira em 

questões políticas. Difere-se do estado ateu - como era a extinta URSS - porque no último o 

estado se opõe a qualquer prática de natureza religiosa. Entretanto, apesar de não ser um 

Estado ateu, o Estado Laico deve respeitar também o direito à descrença religiosa. 

 

Um país laico é aquele que segue o caminho do laicismo, que em síntese corresponde 

a uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos do Estado. O 

laicismo foi responsável pela separação entre a Igreja e o Estado e ganhou força com 

a Revolução Francesa.1 

 

Tal revolução, propulsora dos ideais iluministas, num primeiro momento não foram 

suficientes em convencer o Monarca Dom Pedro I a incluir na Carta Magna de 1.824 

alterações no sentido de transformar o estado Brasileiro em laico. 

                                                           
1 http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_secular#cite_note-1 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_religiosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_ateu
http://pt.wikipedia.org/wiki/URSS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Separa%C3%A7%C3%A3o_Igreja-Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_secular#cite_note-1
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Tais alterações só foram implementadas na Constituição de 1.891, com a proclamação 

da república, mais especificamente no artigo 72, onde dentre outras mudanças, a oficialização 

do Estado Laico. 

 

A partir da referida Constituição da Nova República, denota-se a ausência de 

envolvimento religioso em assuntos governamentais, bem como ausência de envolvimento do 

governo brasileiro nos assuntos religiosos. O secularismo francês tem uma longa história, mas 

a legislação atual é baseada na lei francesa de 1.905 sobre a separação das Igrejas e do Estado.  

 

Vale ressaltar que um Estado Secular não implica a eliminação da religião; o Estado 

Laico deve garantir a liberdade religiosa, respeitando os traços religiosos culturais e da 

tradição do povo. A fé e a descrença são direitos naturais inalienáveis ao ser humano e não se 

relaciona com a noção de Estado. Estado Laico não pode, em nenhuma hipótese, nortear suas 

decisões, em qualquer dos três poderes, por alguma doutrina religiosa, seja qual for; tais 

decisões são norteadas sempre pela lei, nunca por posições religiosas. 

 

Em 11 de abril de 2012, o Ministro do Egrégio STF Marco Aurélio Mello reiterou em 

sessão do STF: "Os dogmas de fé não podem determinar o conteúdo dos atos estatais”, em 

uma referência à campanha de religiosos pela manutenção da criminalização do aborto de 

fetos anencéfalos. Afirmou ainda que as concepções morais religiosas — unânimes, 

majoritárias ou minoritárias — não podem guiar as decisões de Estado, devendo, portanto, se 

limitar às esferas privadas. 

 

Denota-se portanto, que iirradiando-se por todo o sistema normativo, e cimentando o 

regime jurídico da liberdade de crença, a laicidade enlaça as várias normas constitucionais 

pertinentes e incide sobre toda a matéria infraconstitucional, fixando fronteiras e cometendo 

obrigações positivas e negativas ao Estado e aos particulares. 

 

Verificar-se-á, assim, que a norma tributária deve guardar rigorosa obediência e 

sintonia com os limites e termos da laicidade estatal, a fim de que o Estado mantenha-se 

absolutamente neutro, não podendo discriminar entre as diversas igrejas, quer para 

beneficiá-las, quer para prejudicá-las.2 

                                                           
2 in. Curso de direito constitucional. Celso Ribeiro Bastos Editor: São Paulo, 2002, p.336. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_separa%C3%A7%C3%A3o_dos_poderes
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III. A ATUAL CARTA MAGNA E A PROTEÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA 

COMO OBSERVÂNCIA AO DIREITO À DIGNIDADE HUMANA 

 

A liberdade de religião está intimamente ligada a ao princípio da dignidade humana, e 

de tão relevante que é para todos os povos do planeta que sua expressa proteção constou na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu artigo XVIII onde dispõe que toda 

pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a 

liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 

crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 

público ou em particular. 

 

Isto porque todos os homens lutam incessantemente pela liberdade religiosa, pois, 

qualquer que seja sua religião, busca nela o critério de sua felicidade e de cidadania da vida 

digna. 

 

Assim, não basta uma carta que reconheça ao homem uma gama de direitos sem 

efetivamente dá-lo a possibilidade de exigir o direito assegurado, pois, certamente, a condição 

de exercício pleno da cidadania e de dignidade passa pelo crivo da exigibilidade dos diretos, 

ainda mais num Estado Democrático de Direito, onde a cidadania insere-se num processo 

construtivo e mantenedor da sociedade. 

 

Nesse diapasão, Immanuel Kant 3 , assim se refere à dignidade de que todos os 

humanos são portadores: “Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa 

como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio”. 

 

Em referência à matéria, leciona o saudoso Professor Franco Montoro 4que: 

 

“A pessoa humana é o valor-fonte de todos os direitos. É ela a razão de 

ser e o fim de todas as normas jurídicas. As exigências fundamentais de 

sua natureza, como o direito à vida, à liberdade responsável, à 

                                                           
3 in Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, tradução de Leopoldo Holzbach. Immanuel 

Kant. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 58 
4 MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 24ª ed., São Paulo: RT, 1997, p. 442.  
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convivência social, à família, aos bens, etc. constituem direitos subjetivos 

no plano da justiça, comutativa, distributiva ou social.” 

 

Temos assim que dignidade da pessoa designa um atributo inalienável dos seres 

humanos, uma essência ético-espiritual de que todos são portadores e que os qualifica como 

sujeitos de direitos. 

 

Infere portanto, que a dignidade humana é fim supremo de todo o direito; logo, 

expande os seus efeitos nos mais distintos domínios normativos para fundamentar toda e 

qualquer interpretação. É o fundamento maior de todo o Estado Brasileiro.5 

 

Fácil concluir portanto que a opção religiosa esta está tão incorporada ao substrato de 

ser humano que o seu desrespeito provoca idêntico desacato à dignidade da pessoa.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 NETO, Manoel Jorge e Silva. Proteção constitucional à liberdade religiosa. 37ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 120. 
6 NETO, Manoel Jorge e Silva. Proteção constitucional à liberdade religiosa. 37ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 120. 
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IV. DO MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA 

 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira7 (1986, p. 454) define a palavra sacerdote como 

“Aquele que entre os antigos tratava dos assuntos religiosos e tinha o poder de oferecer 

vítimas à divindade; aquele que distribui os dons sagrados ou divinos, ministro do culto, que 

exerce profissão muito honrosa ou cumpre missão elevada”. 

  

Nesse sentido importante trazer à baila a definição formulada pelo Ilustre Professor 

Sergio Pinto Martins8 para definir sacerdote, in verbis: 

 

“A pessoa que se dedica a mister religioso atua na condição de missão, 

de natureza espiritual. O sacerdócio é uma devoção, uma missão 

dedicada a Deus, de devoção ao criador. Há dedicação abnegada, 

desinteressada, do religioso em relação à Igreja. Objetiva-se a 

orientação espiritual e divulgação do evangelho. A finalidade é 

espiritual.” 

 

Nesse sentido, em decorrência do silêncio da Lei, o Ministério da Previdência por 

meio da Portaria n. 1.984, de 11 de janeiro de 1980, assinada pelo Ministro do 

Trabalho e Assistência Social tentou definir o que seria sacerdote ou como tecnicamente 

chamado “ministro de confissão religiosa”, in verbis: 

 

“Art. 2º, inciso IV. Para os efeitos da legislação citada, consideram-se: 

Ministros de Confissão Religiosa, aqueles que consagram sua vida ao 

serviço de Deus e do próximo, com ou sem ordenação, dedicando-se ao 

anúncio de suas respectivas doutrinas e crenças, à celebração dos cultos 

próprios, à organização das comunidades e à observância das normas 

estabelecidas, desde que devidamente aprovado para o exercício de suas 

funções pela autoridade religiosa competente.” 

 

                                                           
7 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Sacerdote. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1986. 
8 MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à Lei nº 8.212/91: custeio à seguridade social. São Paulo: Atlas, 2013. 

p. 90. 
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Insta salientar que a definição de ministro religioso não foi objeto de lei, ficando 

adstrito somente à referida portaria, que na sempre atual lição do saudoso Mestre Hely Lopes 

Meirelles “portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, 

repartições ou serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou 

designam servidores para funções e cargos secundários”9. 

 

Ou seja, portaria são atos administrativos que não produzem efeitos externos, isto 

porque no Brasil, vigora o princípio da Supremacia da Constituição, segundo o qual 

as normas constitucionais, obra do poder constituinte originário, estão num patamar 

de superioridade em relação às demais leis, servindo de fundamento de validade para estas. 

 

Assim, a estrutura normativa no Brasil encontra-se concentrada em três grandes 

grupos de natureza legislativa, que são: a) normas constitucionais; b) normas 

infraconstitucionais; c) normas infralegais. 

 

Estas últimas buscam a realização do direito infraconstitucional, ou seja, as leis em 

geral. São normas secundárias que não têm o poder de gerar direitos tampouco impor 

obrigações. 

 

Assim, as denominadas normas infralegais, onde se inserem as portarias, não podem 

inovar no mundo jurídico, ou seja, não podem criar regra jurídica nova que leve a obrigações 

ou gerem direitos a quem quer que seja; quem, em caráter de exclusividade e em atenção ao 

princípio da legalidade insculpido no artigo 5°, inciso II, da Carta Magna, tem essa função são 

as normas infraconstitucionais, que encontram nas leis seu maior expoente. 

 

Nesse diapasão, a Portaria nº 1.984, de 11 de janeiro de 1980 serve como um norte 

quando traz a definição de ministro de confissão religiosa. Mas caso o Poder Público a utilize 

como forma de extrapolar os limites da lei deve ser tida por ilegal; vez que por não haver lei 

sobre o tema tratado pela norma infralegal, a sua atuação na lacuna da lei gera 

inconstitucionalidade por afronta ao consagrado princípio da legalidade. 

 

 

                                                           
9 Hely Lopes MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, p. 167. 
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V. DO CONCEITO DE MISTER RELIGIOSO 

 

Desde a antiguidade, o trabalho religioso sempre foi tido como decorrente de vocação 

religiosa, através do qual as filosofias religiosas são difundidas e os adeptos das religiões são 

cuidados com zelo, visando-se a manutenção e crescimento das instituições religiosas. 

 

Diante de tal fato, muitas pessoas sentem-se vocacionadas para atuarem nas diversas 

funções estabelecidas pelas várias instituições religiosas espalhadas pelo mundo. 

 

Embora reconhecidamente isento de vínculo empregatício primordialmente, o trabalho 

religioso, mesmo que de caráter voluntário, tem que ser amparado pelo ordenamento jurídico 

vigente. 

 

Assim o labor exercido pelo religioso é denominado pela legislação pátria com mister 

religioso, sendo que em sua definição literal, mister significa: (é) sm (lat 

ministeriu) 1. Emprego, ocupação. 2. Serviço, trabalho.  

 

Conclui-se portanto, que o ministro de confissão religioso exerce um emprego, 

ocupação, serviço ou trabalho de cunho exclusivamente religioso, podendo ou não ser 

remunerado por isso. 

 

Isto porque mesmo sendo de caráter vocacional e muito embora esta remuneração não 

venha caracterizar-se em uma maneira para se alcançar o enriquecimento, mas apenas para 

manutenção da própria vida, no direito pátrio inexiste qualquer vedação que proíba o religioso 

de auferir renda que lhe permita obter certa posição social, cujo fato inclusive, pode ser aceito 

pela sua comunidade, demonstrando que a doutrina que este ministra lhe traz não somente a 

salvação espiritual, mas também a material, o que deve também ser vivenciado por aqueles 

fiéis que assim o segue. 

 

Assim, conclui-se que mister religioso é o ato de divulgar as doutrinas de uma 

determinada crenças, à celebração dos cultos próprios, à organização da sua comunidade e 

que seja exercido pela autoridade religiosa competente e reconhecida pela referida crença, 
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podendo inclusive ser remunerado para tanto sem que isso implique na descaracterização do 

labor religioso, como acima já ventilado. 

 

Ou seja, em que pese não gozar dos mesmos direitos dos celetistas, é dever da 

instituição religiosa proporcionar ao seu ministro uma remuneração justa com os padrões do 

homem médio da sociedade brasileira, permitindo-lhe que possa conquistar durante sua 

carreira sacerdotal, guardada as devidas proporções, os mesmos objetivos materiais que as 

demais pessoas da sociedade almejam. 

 

Isto porque em muitas crenças, o sacerdote não deve renunciar os bens materiais para 

que alcance um nível espiritual elevado, mas ao contrário, deve alcançar a salvação espiritual 

concomitante com a material. 

 

Nesse sentido são os ensinamentos de Mokiti Okada, também conhecimento pelo seu 

nome religioso Meishu-Sama, que em japonês significa “Senhor da Luz”, fundador da Igreja 

Messiânica Mundial (http://www.messianica.org.br), denominada originalmente como “Sekai 

Kyusei Kyo – Izunome Kyodan” (http://www.izunome.jp/en/), cujo objetivo principal é a 

construção do Paraíso Terrestre – um mundo isento de doença, miséria e conflito – criando e 

difundindo uma civilização religiosa que se desenvolva lado a lado com o progresso material. 

Tem no Johrei o seu principal instrumento de difusão religiosa e atua em áreas distintas 

como arte, educação, cultura e meio ambiente. 

 

Mokiti Okada nos ensinamentos “CARACTERÍSTICAS DA SALVAÇÃO PELA 

IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL” e “O PARAÍSO É O MUNDO DO BELO” esclarece 

de forma bem atual e ecumênica que todas as pessoas, e dentre essas se inclui o ministro de 

confissão religiosa (sacerdote, padre, pastor, bispo, etc), deve viver de forma digna, 

condizente os padrões médios de cada sociedade, não devendo negligenciar o conforto, o lazer 

e demais benesses que os tempos atuais fornecem, pois em que pese a nobre missão exercida 

pelo ministro de confissão religiosa não o impede de viver de forma digna como qualquer 

cidadão, pautado em princípios éticos e morais, senão vejamos, in verbis: 

 

http://www.messianica.org.br/
http://www.izunome.jp/en/
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“CARACTERÍSTICAS DA SALVAÇÃO PELA IGREJA 

MESSIÂNICA MUNDIAL10 

 

A missão da nossa Igreja é tirar as pessoas das torturas do Inferno e 

conduzi-las ao Céu, transformando a sociedade num paraíso. 

Para que o homem seja conduzido ao Céu, é necessário que ele próprio 

se eleve, tornando-se um ente celestial, a fim de que, por sua vez, possa 

salvar o seu semelhante. Isso significa pendurar a escada do Céu até o 

Inferno e estender as mãos para puxar o homem, degrau por degrau. É 

nesse ponto que nossa religião difere das demais, sendo antes o seu 

oposto. 

TODOS SABEM QUE OS ANTIGOS RELIGIOSOS 

CONTENTAVAM-SE COM O MÍNIMO NECESSÁRIO À SUA 

SUBSISTÊNCIA. ELES SE ENTREGAVAM A PENITÊNCIAS E 

PROCURAVAM SALVAR O PRÓXIMO COLOCANDO-SE NUMA 

SITUAÇÃO MISERÁVEL. ISSO SIGNIFICA QUE ESTAVAM 

USANDO A ESCADA EM SENTIDO CONTRÁRIO. O SALVADOR 

EMPURRAVA OS NECESSITADOS DE BAIXO PARA CIMA, AO 

INVÉS DE PUXÁ-LOS LÁ DO ALTO; É FÁCIL CALCULAR O 

DUPLO ESFORÇO EXIGIDO. MAS NÃO HAVIA ALTERNATIVA, 

VISTO QUE, NESSA ÉPOCA, AINDA NÃO EXISTIA A NOÇÃO DO 

PLANO DO PARAÍSO. 

Naturalmente não havia chegado o tempo, pois a noite cobria o Mundo 

Espiritual. Entretanto, a partir de 1931, o Mundo Espiritual vem 

gradualmente se transformando em dia, facilitando a construção do 

Paraíso na Terra. Sendo Deus o construtor, a obra progride à mercê do 

tempo, bastando ao homem agir de acordo com a Vontade Divina. Deus 

traçou o plano, fiscalizando e utilizando livremente um número 

considerável de criaturas. 

A ideia exata que se pode ter da minha função, é a de mestre-de-obras 

local. Os nossos fiéis sabem perfeitamente que estou construindo o 

protótipo do Paraíso Terrestre, como parte dessa função. Aparecem-me, 

                                                           
10 OKADA, Mokiti. Alicerce do Paraíso. 6ª Ed, São Paulo: FMO, 1994. p. 17. 
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então, vendedores que me oferecem terrenos em momentos e locais 

inesperados. Assim que percebo a Vontade Divina de adquirir 

determinado terreno, surge a quantia requerida, sem que eu empregue o 

mínimo esforço. Logo a seguir consigo, infalivelmente e à vontade, não 

só os mais adequados projetistas, engenheiros e construtores, como 

também o material necessário. Até mesmo uma árvore aparece 

oportunamente, já existindo lugar apropriado para ela. Às vezes eu me 

sinto perplexo ao receber árvores às dezenas, de uma só vez. Planto-as 

estudando o espaço, interpretando a Vontade Divina, e verifico que elas 

se encaixam maravilhosamente no jardim, sem falhas nem excesso. 

Sempre que isso acontece, não posso deixar de sentir, claramente, a 

Vontade de Deus em tudo. Se desejo colocar uma pedra ou uma planta 

em determinado lugar, recebo-as dentro de um ou dois dias no máximo. 

O que vêm a ser todas essas ocorrências senão milagres? Caso eu 

começasse a enumerá-los, não acabaria mais. E o que estou dizendo não 

passa de uma pequena parte do que pretendo expor com o tempo. 

Escrevi este capítulo com o objetivo de ajudar os leitores a 

compreenderem que o homem nada empreende, que ele apenas age sob a 

Orientação Divina. Pelos fatos relatados, fica bem claro que Deus 

pretende formar o protótipo do Paraíso como início do advento do 

Paraíso Terrestre. Mas isso não é o bastante. Compete a cada homem 

tornar-se um ente celestial, e é chegado esse momento. Naturalmente, 

seu lar será paradisíaco e todos os componentes da família virão a ter 

uma vida celestial. Somente assim poderão ser salvas as pessoas que 

sofrem no "inferno". 

Daí a razão por que aconselho os fiéis a criarem uma vida sem 

sofrimentos, que é a Vontade do Altíssimo. Enquanto o homem não 

conseguir eliminar as três desgraças - doença, pobreza e conflito - não 

poderá ser salvo. Isso era impossível na Era das Trevas, mas hoje é 

possível. Terminou a época de sofrimento a que se referiu Sakyamuni. Se 

os leitores compreenderem o sentido desta verdade, sentir-se-ão 

dominados por uma alegria infinita, ainda desconhecida na experiência 

da humanidade. 
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(Meishu-Sama, em 5 de outubro de 1949 –  Alicerce do Paraíso - Volume 

único) 

 

“O PARAÍSO É O MUNDO DO BELO11 

 

Os fiéis da nossa Igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a 

construção do mundo ideal, de perfeita Verdade, Bem e Belo. Sendo 

assim, o objetivo de Satanás, Seu antagonista, é obviamente a Falsidade, 

o Mal e a Fealdade. Falsidade e Mal não necessitam de explicações; 

portanto, falarei a respeito da Fealdade. 

Neste mundo, existem coisas erradas. Há casos, por exemplo, em que a 

Fealdade se associa à Verdade e ao Bem. Ao ver tais fatos, muitas vezes 

as pessoas fazem deles alvo de admiração e respeito. Em termos mais 

claros, desde tempos remotos, não são poucas as pessoas que, comendo 

e vestindo-se precariamente, morando em cabanas, enfim, vivendo uma 

vida miserável, realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da 

sociedade. Realmente, se suas condições de vida fossem desfavoráveis, 

isso seria inevitável para elas poderem sobreviver, mas algumas, 

mesmo tendo condições para viverem de modo diferente, escolhem 

espontaneamente tal forma de vida, o que acredito não ser desejável. 

Entre elas, encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de 

abstinência como meio de aprimoramento, achando ser um meio 

excelente. Quem vê isso, considera-os pessoas sublimes. Mas, para 

falar a verdade, esse pensamento não é correto, pois se negligencia um 

fator importantíssimo, que é o Belo; ou seja, temos Verdade, Bem e 

Fealdade. Neste sentido, desde que não ultrapassem as condições 

adequadas a cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia do 

homem devem ser utilizadas da maneira mais bela possível, porque isso 

está de acordo com a Vontade Divina. Além do mais, o Belo não é 

simplesmente uma satisfação individual, mas também o que causa uma 

sensação agradável aos outros; assim, podemos dizer que é uma espécie 

de boa ação. Na verdade, quanto mais alto grau de civilização a 

                                                           
11 OKADA, Mokiti. Alicerce do Paraíso. 6ª Ed, São Paulo: FMO, 1994. p. 329. 



 
22 

sociedade alcançar, tudo deverá se tornar mais belo. Pensem bem. Na 

vida dos selvagens não existe quase nenhuma beleza. Por isso, também 

podemos dizer que o progresso da civilização é, em parte, o progresso 

do Belo. 

Naturalmente a nível individual, os homens também devem procurar 

manter uma beleza adequada, para causar boa impressão às demais 

pessoas; sobretudo as mulheres, devem procurar mostrar-se ainda mais 

belas. Talvez não seja da minha conta falar-lhes semelhantes coisas, mas 

é a pura verdade: dentro de casa, deve-se sempre ter o cuidado de não 

deixar teias de aranha no teto, de conservar o assoalho tão limpo que 

não haja nem um cisco, de arrumar logo os objetos desagradáveis à vista 

e deixar os utensílios bem organizados. Assim, tanto os moradores da 

casa como as visitas sentir-se-ão bem, o sentimento de respeito nascerá 

naturalmente, e o conceito do chefe da casa também se elevará. 

Devemos, ainda, cuidar do aspecto externo das residências. Mas não é 

preciso gastar dinheiro para isso; se procurarmos conservar nossa casa 

sempre limpa e em bom estado exteriormente, não só causaremos uma 

boa impressão às pessoas que passam pela sua frente, como também 

contribuiremos para influenciar positivamente o plano de turismo 

nacional. A esse respeito, existe um comentário sobre a Suíça, o qual, em 

parte, talvez se justifique pelo tamanho do país. De qualquer forma, 

dizem que, lá, tanto as ruas como as praças públicas são sempre 

conservadas limpas e por isso a sensação que se tem é realmente a 

melhor possível. Este é um dos motivos pelos quais o país recebe tantos 

turistas; portanto, poderíamos tê-lo como exemplo a ser imitado. 

As razões expostas mostram que nós, japoneses, também precisamos 

cultivar o senso do Belo. Através disso, exerceremos boa influência 

sobre os indivíduos e, em grande escala, muito mais do que pensamos, 

sobre a sociedade e a nação. E mais ainda; através desse ambiente belo, 

os sentimentos dos cidadãos também se tornarão belos, e os crimes e os 

acontecimentos desagradáveis diminuirão, o que, consequentemente, se 

tornará um dos fatores determinantes do Paraíso Terrestre. 
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Finalizando, escreverei a meu respeito. Desde jovem eu gostava de tudo 

que dissesse respeito ao Belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores 

em espaços vazios e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. 

Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na 

primavera, apreciava as flores, e no outono, o bordo. Agora, pela graça 

de Deus, minha vida se tornou mais afortunada, e, além de apreciar o 

Belo como desejo, isso constitui uma ajuda para a realização das 

atividades da Obra Divina. Entretanto, para terceiros, que desconhecem 

esse fato, minha vida parece exageradamente luxuosa, o que é inevitável. 

Desde tempos antigos, como sempre digo, os fundadores de religiões 

faziam a divulgação das doutrinas levando uma vida paupérrima e 

realizando penitências. Comparando-me com eles, talvez todos achem 

minhas atitudes um tanto estranhas, pela grande diferença observada. 

Na verdade, aqueles religiosos estavam na Era da Noite, e até mesmo a 

Religião era divulgada por meios infernais. Chegou, porém, a Época de 

Transição e, atualmente, quando o mundo está para se tornar Dia, a 

salvação é efetuada num estado paradisíaco, de modo que é necessário 

refletir profundamente sobre esse ponto.” 

(Meishu-Sama em 11 de julho de 1951 – Alicerce do Paraíso - Volume 

único) 

 

Vejamos assim, que consoante o estipêndio percebido, o ministro de determinada 

ordem religiosa consegue dar um sustento capaz de atender as suas necessidades vitais básicas 

e às de sua família tais como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, 

 

A própria Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso IV prima pelo acima 

afirmado, demonstrando que um valor recebido a título de estipendio que não seja capaz de 

suportar as necessidades básicas de um chefe de família, é contrário a própria Carta Magna. 

 

Em estrita observância a estes princípios, é que a as Igrejas devem remunerar seus 

sacerdotes em retribuição aos serviços prestados de cunho eclesiásticos sem que isso implique 
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em qualquer desvirtuamento do sagrado sacerdócio, vez que o ministro de confissão religiosa 

também está sob o manto da constituição federal inexistindo qualquer norma ou princípio que 

vede a sua remuneração nos mesmos padrões que o homem médio. 
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VI. DA ISENÇÃO P\REVISTA NO ARTIGO 22, §13º DA LEI 8.212/91 

 

É notório que a imunidade e a isenção são formas de intributabilidade absoluta que 

garante às liberdades de exercício aos direitos fundamentais, limitando o Estado Fiscal e 

garantindo valores considerados como direitos inerentes ao ser humano. 

 

Entre eles a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 

culto e as suas liturgias (C. Federal de 1988, artigo 5.o, inciso VI).  

 

Ou seja, o fundamento da imunidade para os “templos de qualquer culto” é a liberdade 

de religião. Isto porque de nada valeria o constituinte originário ter se esforçado com toda a 

notória avidez empregada em prol da consolidação do direito individual, impedindo que o 

estado Brasileiro viesse a embaraçar o exercício da liberdade em questão, se, com efeito, não 

houvesse registrado também a imunidade dos segmentos religiosos em matéria de incidência 

de tributos. 

 

Imbuindo desse espírito, o legislador infraconstitucional a fim de garantir e promover 

a liberdade de religião, bem como a desoneração da carga tributária que as Igrejas ficam 

sujeitas uma vez que a imunidade prevista na alínea “b” do inciso VI do artigo 150 da 

Constituição Federal só abarcou a espécie “imposto” do gênero “tributo”, promulgou diversas 

normas isentivas a fim de prestigiar cada vez mais a liberdade religiosa. 

 

Nessa esteira, a Lei nº 10.170/2000 incluiu o famigerado parágrafo 13 ao artigo 22 da 

referida Lei 8.212/91 a fim de garantir a não incidência da contribuição social incidente sobre 

os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com 

ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou 

de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que 

fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado 

 

Em que pese não ser objeto do presentre trabalho, faz-se necessário apontar a flagrante 

inconstitucionalidade que incide sobre aduzido parágrafo 13, uma vez que o caput deste 

menciona que a referida contribuição ficará a cargo da empresa. 
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Em que pese o parágrafo único do artigo 15 da aduzida Lei 8.212/91 dispor que 

equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual em relação a 

segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de 

qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira 

estrangeiras, é notório a impossibilidade jurídica de enquadramento dos templos no conceito 

de empresa, uma vez que a finalidade institucional dos templos religiosos não consiste em 

exercício de atividades econômicas, quer de produção ou de circulação de bens, quer ainda de 

prestação de serviços, com vistas à obtenção de lucros.  

 

No caso das igrejas, estas constituem associações voltadas tão somente para a 

ministração da fé e da doutrina religiosa, uma congregação de fiéis que, no prédio ou no 

templo sagrado, exercem atos de louvor, de adoração e de comunhão espiritual com o Criador. 

 

Bem por isso, os templos não se enquadram no conceito de empresa, na dicção do art. 

195, inciso I, da CF/88, bem como do § único do artigo 15 da Lei 8.212/91. 

 

E, se as igrejas não podem ser consideradas empresas, também não podem ser 

equiparadas às empresas. E por que não podem? Simplesmente porque o legislador não possui 

a liberdade de manipular institutos e conceitos jurídicos, por expressa proibição do já 

ventilado artigo 110 do Código Tributário Nacional. 

 

Como já se viu, a expressão “empresa” possui contornos jurídicos muito bem 

definidos no direito privado brasileiro, e admitir que o legislador pudesse equiparar qualquer 

instituição às empresas seria subverter a ordem jurídica tributária, que veda a tributação por 

analogia, cuja previsão encontra guarida no parágrafo 1º, artigo 108, do Código Tributário 

Nacional. 

 

Ora, o legislador não tem liberdade para equiparar qualquer instituição à empresa 

principalmente para fins tributários. Em matéria de tributação, ele só pode equiparar aquilo 

que, ontologicamente, guarda razoável semelhança com o objeto da equiparação. Só são 

passíveis de equiparação os institutos que possuam características que guardem semelhança 

ontológica entre si, sob pena de comprometimento da própria segurança jurídica da tributação. 
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Assim, em que pese o cerne do presente trabalho ser a análise da isenção prevista no 

§13 do artigo 22 da referida Lei 8.212/91, mister se faz tecer essas considerações para 

demonstrar a discórdia existente no tocante a equiparação das igrejas ao conceito de empresa, 

o que reflete diretamente no presente trabalho, pois ao tentar equipará-las, o Poder Público 

acaba obstaculizando a liberdade religiosa, princípio este como visto previsto e protegido pela 

Carta Magna. 

 

Frisa-se ainda que o presente parágrafo 13 possui diversos vícios e inconsistências que 

impõe sua imediata revogação a fim de sejam sanados, permitindo assim o livre exercício da 

liberdade religiosa que atualmente vem encontrando óbice na presente redação do referido 

comando legal. 
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VII. CONCEITO DE NORMA JURÍDICA 

 

Define-se como sendo norma jurídica o conjunto de regras prescritivas objetivando 

regular os procedimentos interpessoais para que se torne possível a vida em sociedade. 

 

Paulo de Barros Carvalho esclarece que: 

 

“a norma jurídica é a significação que obtemos a partir da leitura dos 

textos do direito positivo. Trata-se de algo que se produz em nossa 

mente, como resultado da percepção do mundo exterior, captado pelos 

sentidos. Vejo os símbolos linguísticos marcados no papel, bem com 

ouço a mensagem sonora que me é dirigida pelo emissor da ordem. Esse 

ato de apreensão sensorial propicia outro, no qual associo ideias ou 

noções para formar um juízo, que se apresenta, finalmente, como 

proposição. 

(...) 

A norma jurídica é exatamente o juízo (ou pensamento) que a leitura do 

texto provoca em nosso espírito. Basta isso para nos advertir que um 

único texto pode originar significações diferentes, consoante diversas 

noções que o sujeito cognoscente tenha dos termos empregados pelo 

legislador. Ao enunciar os juízo, expedindo as respectivas proposições, 

ficarão registradas as discrepâncias de entendimentos dos sujeitos, a 

propósito dos termos utilizados. 

 

Assevera ainda o ilustre Mestre que levando em consideração que a norma é um juízo 

hipotético-condicional (se ocorrer o fato X então deve ser a prestação Y), formado por vários 

noções, é fácil concluir que nem sempre um só texto (de lei, p. ex.) será suficiente para 

transmitir a integridade existencial de uma norma jurídica. 

 

Assim, quando o jurista ao defrontar-se com determinada norma jurídica esta torna-se 

o objeto de sua análise, postando-se como um suporte físico. 
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Da referida análise, instala-se um juízo na mente do interprete, que na definição do 

Professor Paulo será o repertório das significações que o jurista constrói (significação), para 

que assim possa emitir uma proposição que defina a impressão que este obteve acerca do 

objeto (significado), perfazendo-se o triangulo semiótico. 

 

Importante tais considerações para quando tratarmos da interpretação da norma 

isentiva da contribuição previdenciária prevista no §13 do artigo 22 da Lei 8.212/91, vez a 

referida isenção é condicionada a certas hipóteses que não permitem se perfazer o triângulo 

semiótico. 
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VIII. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA  

 

Mister se faz antes de adentrar propriamente ao tema segurança jurídica esclarecer o 

significado do vocábulo “princípio” adstrito ao plano jurídico. 

 

Pode se afirmar “princípios” como sendo normas de grande relevância para o 

ordenamento jurídico, na medida em que estabeleceu fundamentos normativos para a 

interpretação e aplicação do Direito, deles decorrendo, direta e indiretamente, normas de 

comportamento. 

 

O emérito Professor Paulo de Barros Carvalho também presta grande contribuição ao 

elucidar com sua técnica impar o conceito de princípio, conforme abaixo colacionado i, in 

verbis: 

 

“(...) Toda vez que houver acordo, ou que um número expressivo de 

pessoas reconhecerem que a norma “N” conduz um vector axiológico 

forte, cumprindo papel de relevo para a compreensão de segmentos 

importantes do sistema de proposições prescritivas, estaremos diante de 

um “princípio”. Quer isto significar, por outros torneios, que 

“princípio” é uma regra portadora de núcleos significativos de grande 

magnitude influenciando visivelmente a orientação de cadeias 

normativas, às quais outorga caráter de unidade relativa, servindo de 

fator de agregação para outras regras do sistema positivo.” 

 

Face a isso, impõe-se reconhecer que a segurança jurídica, principalmente no plano do 

direito tributário, passou a ser compreendido como um pressuposto essencial para garantir a 

confiança do contribuinte nas suas relações com o Fisco. 

 

Isto porque tornar possível o conhecimento antecipado das obrigações tributárias 

configura-se, efetivamente, como uma ferramenta indispensável à concretização do princípio 

da segurança jurídica. 
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Interessante trazer à baila o ensinamento de Marilene Talarico Martins Rodrigues 

12(2005, p. 257):  

 

“O princípio da segurança jurídica em matéria tributária assegura a 

tranquilidade constitucional que o Estado de Direito procura garantir 

com a positivação do sistema. É assim traduzido pela certeza das 

obrigações tributárias com que terá que arcar como membro da 

sociedade; o contribuinte tem o direito assegurado de que não será 

surpreendido pela atuação dos poderes públicos além das competências 

e segundo as normas constitucionais definidas. A transgressão dos 

limites constitucionais dos poderes públicos determinaria a quebra de 

confiança no direito e no que o sistema posto estatui.” 

 

No presente caso, infere-se da norma objeto do presente trabalho (§13 do art. 22 da 

Lei 8.212/91) que esta não traz nenhuma segurança jurídica ao contribuinte, em especial as 

instituições religiosas, na medida que cria hipótese de incidência cujo critério material não é 

claro e nem definido, pois a partir do momento que dispõe incidir a contribuição 

previdenciária para as remunerações pagas em decorrência da natureza e da quantidade do 

trabalho desempenhado pelo religioso, a referida norma deveria ter explicitado o que entende-

se por natureza e quantidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Limitações ao poder impositivo e segurança jurídica. In: 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Limitações ao poder impositivo e segurança jurídica. São Paulo: RT, 

2005. p. 211-265. Pesquisas Tributárias. Nova Série, v. 11 
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IX. DA ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO DISPOSTA NO §13, ART. 22, DA LEI 

8.212/91 

 

O aduzido §13 prevê a isenção da contribuição sobre os valores despendidos pelas 

entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, 

membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do 

seu mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que 

independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. 

 

Como se infere do comando legal acima, a não incidência da contribuição patronal 

está condicionada ao ministro de confissão ser remunerado pelo seu mister religioso ou para 

sua subsistência. 

 

A dúvida que surge é se a isenção abrange duas situações ou uma só. Isto porque o 

texto legal menciona como isento os valores pagos pelo mister religioso ou para a subsistência 

do ministro. 

 

Portanto, cabe a instituição religiosa definir sobre qual rubrica adotará ao remunerar 

seus ministros e para isso deverá demonstrar que tais valores são devidos em decorrência do 

labor religioso exercido pelos seus sacerdotes. 

 

Ocorre que caso adote a rubrica mister religioso, é forçoso concluir que a rubrica 

subsistência é compreendida por esta também, pois em que pese o louvável mister religioso 

que o sacerdote exerce, este não seria possível se não percebesse algum valor a título de 

subsistência necessária para a sua manutenção conforme acima explanado. 

 

Isto porque é notório que as novas ordens religiosas não mais sustentam e mantêm 

seus sacerdotes de forma integral, como eram os padres, bispos monges franciscanos e dentro 

outros, mantidos e ainda são pela Igreja Católica Apostólica Romana. 

 

As instituições religiosas mais recentes, sejam de ordem cristã, budista, xintoísta, entre 

outras, remuneram seus sacerdotes pelo seu mister religioso e deste valor estes se mantém, 

bem como suas famílias, estando sujeito a toda ordem de gastos, tais como saúde, educação, 
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moradia, alimentação, lazer e inclusive segurança, vez ser notório a precariedade da sua 

manutenção pelo estado. 

  

Essa realidade já foi ventilada no presente trabalho quando citado os ensinamentos do 

fundador da Igreja Messiânica Mundial, Sr. Mokiti Okada, que afirma ser a verdadeira 

salvação aquela que abranja a espiritual e também a material, permitindo que o ser humano 

não desfrute de um vida feliz somente quando passar para o plano espiritual, mas consistindo 

em direito inalienável a existência de uma vida feliz no plano material. 

 

Assim, infere-se que o ministro de confissão religiosa quando remunerado pela sua 

ordem assim o faz tanto pelo seu mister religioso como também para sua subsistência vez que 

qualquer remuneração, seja qual for sua natureza, tem como essência prover a subsistência de 

quem o recebe, fundindo-se em um único critério não havendo distinção da remuneração paga 

pelo mister religiosos ou para a subsistência do religioso, vez que qualquer valor percebido 

será tanto pelo trabalho religioso exercido como para sua subsistência, vez que um é o 

resultado lógico do outro. 

  

Portanto, é pacífico na doutrina pátria que a remuneração paga aos ministros de 

confissão religiosa por força do seu mister religioso ou para a sua subsistência é isenta da 

contribuição social prevista no referido artigo 22, parágrafo I da Lei 8.212/91 em comento. 

 

Ocorre que distorções vem sendo criadas pelo Fisco Federal quando entendem que do 

parágrafo 13 é possível se extrair norma de incidência tributária, uma vez que a referida 

isenção estaria condicionada a não ocorrência de determinada hipótese. 

 

A hipótese que impede a aplicação da norma isentiva prevê que a remuneração paga 

ao ministro de confissão religiosa pelo seu mister religioso ou para sua subsistência não pode 

ser por conta da natureza ou da quantidade do trabalho executado. 

 

Ocorre que do presente texto não é possível extrair o critério material da norma de 

incidência da contribuição, vez que em virtude desta corresponder ao núcleo do fato, é através 

dele que o legislador define uma ação que ocorre em determinado tempo e local, este que 

devem ser desconsiderados, tendo em vista a norma incidental, para delimitação deste critério.  
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Para encontrar, é preciso que se localize a ação designada pelo legislados na norma, 

observando sempre a ação que ele determina e o complemento que caracteriza essa ação. 

 

No entanto, quando o legislador esquece de determinar expressamente o significado 

dos termos natureza e quantidade, não permite ao interprete construir a regra matriz de 

incidência da contribuição social incidente sobre o valor pago ao ministro de confissão 

religiosa, dando margem à toda sorte de arbitrariedade que o Fisco Federal se utilizará, 

 

Ao se deparar com valores que foram pagos em função da hierarquia ocupada pelo 

ministro de confissão religiosa, ou diante do número de membros ou unidades religiosas que 

esteja, sob sua responsabilidade atualmente o Fisco Federal vem desqualificando ais 

prebendas pagas aos ministro por entender que estavam condicionadas à natureza ou a 

quantidade do trabalho executado, incidindo portanto a aduzida contribuição previdenciária 

prevista no artigo 22, inciso I da Lei 8.212/91. 

 

Também é frequente a autoridade fazendária tentar impor limites para os valores pagos 

aos seus sacerdotes sob o argumento que o valor que supera a faixa da Tabela Progressiva 

para o cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física vigente à época do pagamento não mais 

está coberto sob o manto da isenção, incidindo, portanto a alíquota de 20% sobre tal, pelo 

simples motivo que tal valor supera o que seria devido para a subsistência do ministro. 

 

Assim, o Fisco vem se apegando ao fato que quando a instituição religiosa remunera 

seus sacerdotes com valores que variam em decorrência do nível de responsabilidade de cada 

um, bem como pela quantidade de unidades religiosas e membros da congregação que estes 

supervisionam, tais fatos teriam o condão de ensejar a incidência da contribuição 

previdenciária vez que supostamente a prebenda seria fornecida em condições que dependem 

da natureza e da quantidade do trabalho executado pelo sacerdote 

 

No entanto, tais argumentos são frágeis e inconsistentes na sua essência, vez que é 

notório que em toda estrutura administrativa de qualquer espécie de entidade jurídica é natura 

e lógico, e por que não dizer imprescindível, que exista hierarquia para que seja 
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expressamente prevista a direção e a determinação de ordens, trabalhos, etc, como os órgãos e 

pessoas que devam observá-las e cumpri-las, para que não se instaure o caos e a balburdia. 

 

Assim, a natureza e a quantidade de trabalho que a legislação em comento dispõe 

refere-se ao labor religioso exercido de forma pontual, e contratado para tal, como podemos 

citar o sacerdote que cobra para fazer um batizado ou um casamento e sua prebenda fica 

condicionada à conclusão de tal serviço. 

 

É muito comum entre os descendentes de japoneses que mantém a religião dos seus 

antepassados, ou seja, o budismo, e para tanto periodicamente realizam homenagens aos seus 

antepassados através de orações e cultos, cujos sacerdotes são contratados pontualmente para 

celebrar tais serviços religiosos. 

 

Isto porque quando o legislador fez contar a expressão “natureza e quantidade do 

trabalho executado”, no referido §13 sua intenção foi a de tributar o trabalho pontual e 

esporádico do religioso e não aquele prestado de forma continua e intermitente. 

 

Portanto, dentro do mês o mister religioso prestado de forma contínua e intermitente 

não sofrerá qualquer a tributação imposta pelo §13º do artigo 22 da Lei 8.212/91. No entanto, 

nada impede que o sacerdote preste serviços de forma pontual, devendo a instituição religiosa 

para esses casos oferecer o valor cobrado à tributação. 

 

Assim, é importante asseverar que o direito tributário exige que a definição de seus 

elementos formadores – fato gerador, alíquota e base de cálculo -, dê-se de forma detalhada e 

individualizada.  

 

Ocorre que na medida que o legislador não define de forma clara e precisa os termos 

natureza e quantidade, dá azo a toda sorte de interpretação, gerando grande insegurança ao 

contribuinte, que poderá ter seu, também constitucional, direito de propriedade violado, por 

ato do Poder Executivo. 

 

Nesse sentido, o fato típico tributário, equipara-se ao fato típico penal, a ensejar a 

chamada “tipicidade fechada tributária”, ou numa linguagem mais coloquial, uma definição 
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tal que não admite interpretação extensiva, o que poderia levar à indevida invasão do 

patrimônio do contribuinte por fato não previsto na lei ou, para ser mais claro, ao sabor do 

intérprete (v.g., fiscalização). 

 

Não sendo assim, ou mais especificamente em casos de lacuna na lei, o Código 

Tributário Nacional limita a ação da autoridade competente em seu art. 108, estabelecendo as 

hipóteses, que devem ser utilizadas, restritivamente, para a integração da norma tributária. 

 

Somos do entendimento de que o agente fiscal, em grande parte, senão em toda a sua 

fundamentação, pretendeu utilizar-se da analogia - prevista no inciso I do art. 108 do CTN -, 

mas o que fez, em verdade, foi uma interpretação extensiva, o que a lei veda. 

 

A diferença parece sutil, mas em verdade não é!  

 

A analogia se presta a preencher uma lacuna existente na lei, e de seu uso não pode 

resultar “exigência de tributo não previsto em lei”, a teor do disposto no art. 108, § 1º do 

CTN. 

 

Já a interpretação extensiva é vedada pela legislação tributária em função do Princípio 

da Legalidade, conforme o art. 110 do CTN: 

 

“Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o 

alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 

Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal 

ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.” 

 

Nesse sentido, transcrevemos excerto do voto do Ministro Marco Aurélio, do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 150.764-1: 

 

“... é certo que podemos interpretar a lei, de modo a arredar a 

inconstitucionalidade. Mas interpretar interpretando, e não mudando–

lhe o texto e, menos ainda, criando um imposto novo que a lei não criou. 
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Como sustentei muitas vezes, ainda no Rio, se a lei pudesse chamar de 

compra e venda o que não é compra e venda, de importação ou que não 

é importação, de exportação o que não é exportação, de renda o que não 

é renda, ruiria todo o sistema tributário inscrito na constituição.” 

 

Da mesma forma, essa interpretação extensiva que levou ao entendimento de que o 

descumprimento dos estatutos da própria Igreja teria o condão de “criar” obrigação tributária 

encontra óbice no art. 97 do Código Tributário Nacional, que trata do Princípio da Legalidade 

ou da Reserva Legal. 

 

Com efeito, o conceito da estrita legalidade está intrinsecamente ligado ao conceito de 

norma jurídica, já apresentado, vez que se somente por uma norma jurídica completa, ou seja, 

que possua todos os aspectos da regra matriz de incidência, é capaz de fazer nascer uma 

obrigação, todos estes aspectos devem estar previstos por lei. 

 

Só e tão somente a lei é capaz de prever todos os elementos tanto da obrigação quanto 

da hipótese de incidência que a desencadeia. 

 

In casu, é impossível inferir quando que o pagamento do trabalho do religioso se dá 

por conta da sua natureza e quantidade, pois deveria o legislador ter determinado o conceito 

de natureza e quantidade a fim de fosse possível determinar o aspecto material da norma 

impositiva quando da ocorrência do fato gerador. 

 

Importante trazer à baila as palavras de Roque Antonio Carrazza13: 

 

Portanto, o Constituinte estabeleceu, de modo peremptório alguns 

enunciados que necessariamente deverão compor as normas jurídicas 

instituidoras dos tributos. Estes enunciados formam o mínimo necessário 

(o átomo), de cada tributo. São o ponto de partida inafastável do 

processo de criação in abstracto dos tributos (destaque do autor). 

 

                                                           
13 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26º ed. São Paulo: Malheiros, 

2010, p. 526. 
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Portanto, o mínimo necessário aduzido pelo Ilustre Professor Carrazza garante ao 

contribuinte de não ser tributado além do autorizado pela Constituição Federal. Qualquer lei 

criadora que ultrapasse ou fuja do arquétipo constitucional sofrerá do vício de 

inconstitucionalidade.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 SIMÕES, Thiago Taborda. Contribuições Sociais – Aspectos Tributários e Previdenciários. 1ª ed. São 

Paulo: Noeses, 2013, pág. 92.  
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X. CONCLUSÃO 

 

Com efeito, longe foi à pretensão de esgotar o tema relacionado à isenção prevista no 

§13 do artigo 22 da Lei 8.212/91, mas tão somente trazer à baila um assunto no intuito de 

fomentar reflexões sobre o tema, vez que ainda é inexpressivo o número de artigos e até 

mesmo de julgados sobre o referido tema. 

 

Infere-se pelo aduzido neste trabalho a necessidade de que sejam traçados os limites e 

alcances da isenção ora estuda, a fim de que não fique ao critério do fisco defini-los em 

flagrante obstrução do direito à liberdade de religião, direito este basilar do princípio da 

dignidade humana. 

 

Ademais, a falta de definição para os conceitos “natureza” e “quantidade” cuja carga 

semântica é deveras subjetiva, vez que seus significados dependerá do contexto onde serão 

empregadas, o que será determinante para definir as suas abrangências. 

 

Essa necessidade de definir tais conceitos se faz imperiosa, em razão da insegurança 

jurídica que os termos subsistência, quantidade e natureza traduzem vez que sua interpretação 

fica ao sabor da autoridade fazendária, em flagrante inobservância ao princípio da legalidade. 

 

Assim, deixar à cargo da Autoridade Fazendária determinar a extensão e a quantidade 

de trabalho de cada ministro significa uma interferência na atividade religiosa que é vedada 

pela Constituição da República, além de configurar interpretação extensiva, já descrita 

anteriormente. 
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