
Espaço Jurídico>

A Lei 10.406/2002, que instituiu o atual Código 
Civil Brasileiro, não utilizou, em sua redação original, 
a expressão templos de qualquer culto, consagrada na 
Constituição Federal de 1988. Diante disso, as institui-
ções religiosas entenderam, à época, num raciocínio 
por exclusão, que se enquadravam na pessoa jurídica 
denominada associação, prevista no art. 44 daquele 
Código, considerando que as outras espécies de pessoa 
jurídica – as fundações e sociedades – não desempenha-
vam atividades condizentes com as finalidades dos entes 
religiosos: o estudo e a difusão de seus dogmas.

Todavia, os artigos do Código Civil de 2002 que 
tratavam das associações continham disposições co-
gentes (normas de aplicação obrigatória) que alterariam 
substancialmente a administração das casas religiosas, 
podendo-se citar como exemplo aquelas relativas à 
assembléia geral.

Diante das dificuldades naturais que surgiriam com 
o enquadramento dos templos de qualquer culto nos 
rígidos preceitos estabelecidos pela Lei 10.406/2002, 
houve forte movimentação por parte de determinados 
segmentos religiosos no Congresso Nacional, resultando 
tal feito na edição da Lei 10.825 de 2003, que trouxe 
grande inovação ao ordenamento jurídico brasileiro: o 
acréscimo de mais dois incisos no artigo 44 do Código 
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Civil de 2002, para se incluir no rol de pessoas jurídicas 
as organizações religiosas e os partidos políticos.

Não se tem dúvida de que as organizações religiosas 
são os mesmos templos de qualquer culto citados na 
Constituição Federal de 1988 e que, por isso, usufruem 
das garantias consagradas na Carta Magna, principal-
mente daquelas constantes do art. 5º:

- inciso VI: é inviolável a liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a pro-
teção aos locais de culto e a suas liturgias; 

- inciso XVII: é plena a liberdade de 
associação para fins lícitos, vedada a 
de caráter paramilitar; e

- inciso XVIII: a criação de asso-
ciações e, na forma da lei, a de coo-
perativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal 
em seu funcionamento.

É oportuno esclarecer que, em-
bora a Constituição Federal use o 
termo “associação”  nos incisos acima 
mencionados, é entendimento pací-
fico, na doutrina e na jurisprudência, 
que tais comandos são perfeitamente 
aplicáveis aos templos de qualquer 
culto/organizações religiosas.
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