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Projeto de Lei Complementar n.º 55/2019, que autoriza a isenção 
de ICMS para Igrejas e entidades de assistência social, foi aprovado 
pelo Senado Federal.

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) 
n.º 55/2019, que permite aos Estados e ao Distrito Federal isentar 
“igrejas, templos de qualquer culto, Santas Casas de Misericórdia 
e associações beneficentes” do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (ICMS) por até 15 (quinze) anos. O texto foi enviado à 
Casa Civil para sanção do Presidente da República.

O Projeto altera a Lei Complementar n.º 160/2017, possibilitando a 
concessão da isenção nas seguintes condições:

- ter a Unidade da Federação em que se localiza o templo ou a 
entidade de assistência social firmado Convênio específico com o 
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ);

- ser a instituição templo de qualquer culto ou associação 
beneficente;

- a entidade requerer a aplicação da isenção perante o Fisco Estadual 
ou do DF;

- prazo máximo de 15 (quinze) anos da isenção do ICMS.

O CONFAZ é um órgão que reúne os Secretários de Fazenda dos 26 
Estados e do Distrito Federal que dentre suas competências está a 
autorização para as Unidades da Federação concederem benefícios 
fiscais relativos ao ICMS. Essa, por sua vez, é firmada por Convênio, 
que dita as regras específicas sobre a concessão da desoneração.

A isenção afasta o dever de pagamento do ICMS para ao Fisco, 

Regra da Constituição de MG que afastava exigência de alvará para 
templos é inconstitucional 

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a norma limita a autonomia 
dos municípios prevista na Constituição e contraria o princípio da 
separação de Poderes.

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade 
de regra da Constituição do Estado de Minas Gerais que dispensava 
templos religiosos da exigência de alvará e de outras espécies de 
licenciamento e proibiu limitações de caráter geográfico para sua 
instalação. Por unanimidade, em sessão virtual, os ministros julgaram 
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5696, com 
o fundamento de que a norma viola a autonomia municipal para 
promover o ordenamento territorial e o controle do uso do solo.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), autora 
da ação, a regra prevista na Emenda Constitucional 44/2000 à 
Constituição do Estado de Minas Gerais restringiu o exercício do 
poder de polícia administrativa sobre os templos, vedando aos 
municípios a possibilidade de exigirem alvarás ou licenciamentos 
para o funcionamento. Segundo a PGR, a norma também limita a 
possibilidade de que o planejamento urbano das cidades mineiras 
imponha condicionantes geográficos à instalação e ao funcionamento 
de recintos destinados a cultos religiosos.

Competência municipal

Em seu voto, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, observou 
que a jurisprudência do STF estabelece que o ordenamento territorial, 
o planejamento urbano e a fiscalização de áreas de uso e ocupação do 
solo são de interesse local (municipal), cabendo à União e aos estados 
legislar de forma geral, por meio de diretrizes, sob pena de infringir 
a autonomia municipal. “Impõe-se reconhecer o protagonismo que 
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reduzindo o preço da aquisição de produtos e de bens 
móveis, desde alimentos e automóveis, até energia elétrica, 
abrangendo ainda serviços de transporte intermunicipal e 
comunicação (telefone fixo, celular e internet). A redução varia 
entre 7% e 35%, de acordo com a natureza da mercadoria ou 
serviço.

Como cada Estado pode estipular suas próprias alíquotas, o 
percentual varia, tendo média entre 17% e 20% nas aquisições 
feitas dentro da própria UF. Já para a circulação de mercadorias 
entre Estados e DF, as alíquotas interestaduais giram em torno 
de 7% a 12%.

Portanto, trata-se de uma redução substancial.

Originalmente, a Lei Complementar n.º 160/2017 não 
contemplava templos de qualquer culto – como são chamadas 
as Organizações Religiosas pela Constituição Federal – e 
associações beneficentes como possíveis beneficiários da 
isenção do ICMS. 

Em que pese estas entidades terem o direito à imunidade – não 
isenção – de impostos incidentes sobre sua renda, patrimônio e 
serviços, ou seja, deles não se pode impostos como IPVA IPTU, 
ITR, ITCMD e IR, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que 
tal garantia não alcança o ICMS incidente sobre mercadorias e 
serviços de transporte intermunicipal e de telecomunicações 
por elas adquiridos.

Assim, caso o PLC seja sancionado pelo Presidente da 
República, os Estados e o DF enfim poderão permitir que as 
entidades em questão de fato sejam isentadas do ICMS, desde 
que as condições acima enumeradas sejam atendidas. 

A expectativa é que a sanção seja sem qualquer veto e que 
ocorra nas próximas semanas.
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