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Resumo

o artigo 19, inciso I, da Constituição Federal não pemlite a
transferência de recursos a entidades eclesiásticas, ressalvada, na forma
da lei, a colaboração de interesse público.

A dúvida que surge é se tal ressalva permitiria a transferência de
recursos públicos para fins sociais, nas áreas de saúde, assistência social
ou direitos humanos.

Embora as LDOs estabeleçam algumas regras e condições para
transferência de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos,
tais normas não podem ser estendidas às entidades religiosas sem
expressa previsão legal, pois isso equivaleria a conceder tratamento
isonômico a todas as entidades de caráter privado, religiosas ou não, o
que tomaria inócua a proibição contida no art. 19, I, da Constituição, que
somente prevê a "colaboração de interesse público" da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em caráter excepcional,
na forma da lei.

Palavras-Chave

Direito Constitucional. Entidade eclesiástica. Transferência de
recurso. Subvenção. Convênio.
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Transferência de recursos púbLicos para entidades eclesiásticas

1. INTRODUÇÃO

Este artigo destina-se a analisar o alcance do art. 19, inciso I, da
Constituição Federal, no que se refere à transferência de recursos
públicos para entidades eclesiàsticas.

O citado dispositivo assim prescreve:

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
/ - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse
público( ..); (grifo nosso)

2. LAICIZAÇÃO DO ESTADO

No Brasil, a separação entre a Igreja e o Estado foi efetivada em
07 de janeiro de 1.890, por intermédio do Decreto n.o 119-A, e
constitucionalmente consagrada desde a Constituição de 1891. Até 1890,
o catolicismo era a religião oficial do Estado e as demais religiões eram
proibidas, em decorrência da norma do art. 5° da Constituição de 1824,
in verbis:

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará
a ser a Religião do /mperio. Todas as outras Religiões serão
permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas
para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo.

Desse modo, a partir da primeira constituição republicana houve
a separação entre a Igreja e o Estado. Assim, desde a proclamação da
República, todos os indivíduos passaram a poder exercer pública e
livremente o seu culto, associando-se para esse fim, observadas as
disposições do direito comum. Desde então, nenhum culto ou igreja pôde
gozar de subvenção oficial, entendida como forma de interferência, sendo
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vedado a qualquer ente da Federação, estabelecer, subvencionar ou
embaraçar o exercício de cultos religiosos. É o que constava do art. Ii
da Constituição de 1891, do art. 17 da Constituição de 1934, do art. 32
da Constituição de 1937, do art. 31 da Constituição de 1946, do art. 9° da
Constituição de 1967 e que se acha mantido no art. 19 da atual
Constituição

3. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS PARA
ENTIDADES RELIGIOSAS

O dispositivo constitucional em análise não permite a transferência
de recursos a entidades eclesiásticas, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público.

Ocorre que, até a presente data, a ressalva constitucional não foi
regulada pela legislação ordinária.

Assim, uma primeira dúvida que surge é se tal ressalva permitiria
a transferência de recursos para fins sociais, nas áreas de saúde,
assistência social ou de direitos humanos.

As Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDOs, em conjunto com a
Lei n° 4.320/64, têm orientado a transferência de recursos para entidades
privadas sem fins lucrativos. A Lei nO 1l.514, de 13 de agosto de 2007,
LDO para 2008, regula a transferência de recursos para o setor privado
nos arts. 35 a 39, nos seguintes telmos:

Art. 35. É vedada a destinação de recursos a titulo de
subvenções sociais para entidades privadas, ressalvadas
aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividades de
natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social,
saúde e educação, observado o disposto no art. 16 da Lei nQ

4.320, de 1964, e que preencham uma das seguintes
condições:
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita,
e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS; II - sejam vinculadas a organismos
internacionais de natureza filantrópica ou assistencial; lII
atendam ao disposto no art. 204 da Constituicão no art. 61
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do ADCT bem como na Lei nQ 8.742 de 7 de dezembro de
1993: ou IV - sejam qualificadas como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIp, com termo de
parceria firmado com o Poder Público Federal, de acordo
com a Lei nQ 9.790, de 23 de marco de 1999.

Art. 36. É vedada a destinação de recursos a entidade privada
a título de contribuição corrente, ressalvada a autorizada em
lei especifica ou destinada à entidade sem fins lucrativos
selecionada para execução, em parceria com a administração
pública federal, de programas e ações que contribuam
diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas
previstas no plano plurianual.
Parágrafo único. A transferência de recursos a título de
contribuição corrente não autorizada em lei específica
dependerá de publicação, para cada entidade beneficiada,
de ato de autorização da unidade orçamentária transferidora,
o qual será acompanhado de demonstração do atendimento
ao disposto no caput deste artigo, no inciso I do art. 39 desta
Lei e, também, de que a entidade selecionada é a que melhor
atende aos critérios estabelecidos para a escolha.

Art. 37 É vedada a destinação de recursos a título de auxílios,
previstos no art. 12 § 6" da Lei n" 4.320 de 1964 para
entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde
que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas
para a educação especial, ou representativas da comunidade
escolar das escolas públicas estaduais e municipais da
educação básica ou, ainda, unidades mantidas pela
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC; 11
- cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente para
recebimento de recursos oriundos de programas ambientais,
doados por organismos internacionais ou agências
governamentais estrangeiras; III - voltadas para as ações
de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público,
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inclusive assistência a portadores de DSTIAIDS, prestadas
pelas Santas Casas de Misericórdia e por outras entidades
sem fins lucrativos, e que estejam registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS; IV - signatárias de
contrato de gestão com a Administração Pública Federal, não
qualificadas como organizações sociais nos termos da Lei n"
9.637, de 15 de maio de 1998; V - consórcios públicos
legalmente instituídos; VI - qualificadas como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIp, com termo
de parceria firmado com o Poder Público Federal, de acordo
com a Lei n" 9.790 de 1999, e que participem da execução
de programas constantes do plano plurianual, devendo a
destinação de recursos guardar conformidade com os
objetivos sociais da entidade; VII - qualificadas ou
registradas e credenciadas como instituições de apoio ao
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica com
contrato de gestão firmado com órgãos públicos; VIII
qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas
que contribuam para a capacitação de atletas de alto
rendimento nas modalidades ofimpicas e paraofimpicas, desde
que formalizado instrumento Jurídico adequado que garanta
a disponibilização do espaço esportivo implantado para o
desenvolvimento de programas governamentais, e
demonstrada, pelo órgão concedente, a necessidade de tal
destinação e sua imprescindibilidade, oportunidade e
importância para o setor público; ou IX - de atendimento
direto e gratuito ao público, que exerçam atividade de natureza
continuada na área de assistência social e estejam registradas
no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
exclusivamente para destinação dos recursos na forma
prevista na alínea "d" do inciso II do art. 39.

Art. 38. A alocação de recursos para entidades privadas sem
fins lucrativos, a título de contribuições de capital, fica
condicionada à autorização em lei especial anterior de que
trata o art 12, § 60, da Lei no 4. 320, de 1964.

140

Cadernos ASLEGIS
N° 32 - setembro/dezembro de 2DD7

inclusive assistência a portadores de DSTIAIDS, prestadas
pelas Santas Casas de Misericórdia e por outras entidades
sem fins lucrativos, e que estejam registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS; IV - signatárias de
contrato de gestão com a Administração Pública Federal, não
qualificadas como organizações sociais nos termos da Lei n"
9.637, de 15 de maio de 1998; V - consórcios públicos
legalmente instituídos; VI - qualificadas como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIp, com termo
de parceria firmado com o Poder Público Federal, de acordo
com a Lei n" 9.790 de 1999, e que participem da execução
de programas constantes do plano plurianual, devendo a
destinação de recursos guardar conformidade com os
objetivos sociais da entidade; VII - qualificadas ou
registradas e credenciadas como instituições de apoio ao
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica com
contrato de gestão firmado com órgãos públicos; VIII
qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas
que contribuam para a capacitação de atletas de alto
rendimento nas modalidades olimpicas e paraolimpicas, desde
que formalizado instrumento Jurídico adequado que garanta
a disponibilização do espaço esportivo implantado para o
desenvolvimento de programas governamentais, e
demonstrada, pelo órgão concedente, a necessidade de tal
destinação e sua imprescindibilidade, oportunidade e
importância para o setor público; ou IX - de atendimento
direto e gratuito ao público, que exerçam atividade de natureza
continuada na área de assistência social e estejam registradas
no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
exclusivamente para destinação dos recursos na forma
prevista na alínea "d" do inciso II do art. 39.

Art. 38. A alocação de recursos para entidades privadas sem
fins lucrativos, a título de contribuições de capital, fica
condicionada à autorização em lei especial anterior de que
trata o art 12, § 60, da Lei no 4. 320, de 1964.

140



Transferência de recursos púbLicos para entidades eclesiásticas

Art. 39. Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 35,
36, 37 e 38 desta Lei, a destinação de recursos a entidades
privadas sem fins lucrativos dependerá ainda de:
I - publicação, pelo Poder respectivo, de normas a serem
observadas na concessão de subvenções sociais, auxílios e
contribuições correntes, que definam, entre outros aspectos,
critérios objetivos de habilitação e seleção das entidades
beneficiárias e de alocação de recursos e prazo do beneficio,
prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no caso de desvio
de finalidade; 11 - aplicação de recursos de capital,
ressalvadas as situações previstas no inciso IV do art. 37
desta Lei, exclusivamente para: a) aquisição e instalação de
equipamentos, bem como obras de adequação física
necessárias à instalação dos referidos eqUipamentos; b)
aquisição de material permanente; c) reformas e conclusão
de obra em andamento, cujo início tenha ocorrido com
recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
vedada a destinação de recursos para ampliação do projeto
original; ou d) (VETADO); 111 - identificação do beneficiário
e do valor transftrido no respectivo convênio ou instrumento
congênere; IV - declaração de funcionamento regular,
inclusive com inscrição no CNPJ, da entidade beneficiária
nos últimos 3 (três) anos, emitida no exercício de 2008 por 3
(três) autoridades locais, e comprovante de regularidade do
mandato de sua diretoria; V - execução na modalidade de
aplicação 50 - Transferências a Instituições Privadas sem
Fins Lucrativos; VI - compromisso da entidade beneficiada
de disponibilizar ao cidadão, por meio da internet ou, na sua
falta, em sua sede, consulta ao extrato do convênio ou outro
instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos; e VII
- apresentação da prestação de contas de recursos
anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na
legislação.
§ lo Excepcionalmente, a declaração de funcionamento de
que trata o inciso IV deste artigo, quando se tratar das ações
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voltadas à educação e à assistência social, poderá ser em
relação ao exercício anterior
§ 20 A determinação contida no inciso II deste artigo não se
aplica aos recursos alocados para programas habitacionais,
conforme previsão em legislação especifica, em ações voltadas
a viabilizar o acesso à moradia, bem como elevar padrões de
habitabilidade e de qualidade de vida de famílias de baixa
renda que vivem em localidades urbanas e rurais.
§ 30 Não se aplica a exigência constante do inciso V deste
artigo quando a transferência dos recursos ocorrer por
intermédio de fundos estaduais e municipais, nos termos da
legislação pertinente.
§ 40 A alocação de recursos para despesas de que trata este
artigo, por meio de emendas parlamentares, dependerá ainda
da observância de normas regimentais do Congresso Nacional
sobre a matéria, em especial quanto à explicitação, na
justificação da emenda, do nome da entidade que atenda às
disposições do inciso I, o número do CNPJ, o endereço, o
registro no CNAS, quando couber, e o nome e o CPF dos seus
dirigentes ou responsáveis.
§ 50 É vedada a destinação de recursos a entidades privadas
em que membros do Poder Legislativo da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, ou respectivos cônjuges ou
companheiros, sejam proprietários, controladores ou diretores.
§ 60 O Poder Executivo disponibilizará na internet banco de
dados de acesso público para fins de consulta aos recursos

do Orçamento da União destinados às entidades privadas,
contendo, no mínimo, órgão concedente, unidade de
federação, nome da entidade, número de inscrição no CNPJ,
objeto, valores e datas da liberação.

Embora as LDOs estabeleçam algumas regras e condições para
transferência de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos,
tais nomlas não podem ser estendidas às entidades religiosas sem
expressa previsão legal, pois isso equivaleria a conceder tratamento
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do Orçamento da União destinados às entidades privadas,
contendo, no mínimo, órgão concedente, unidade de
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objeto, valores e datas da liberação.

Embora as LDOs estabeleçam algumas regras e condições para
transferência de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos,
tais nomlas não podem ser estendidas às entidades religiosas sem
expressa previsão legal, pois isso equivaleria a conceder tratamento
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isonômico a todas as entidades de caráter privado, religiosas ou não, o
que tomaria inócua a restrição contida no mencionado art. 19 da
Constituição, que somente prevê a "colaboração de interesse público"
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em caráter
excepcional, na forma da lei.

Em outras palavras, considerar que a expressão na "forma da lei"
autoriza aplicar-se ás entidades religiosas as mesmas regras contidas
nas LDOs às entidades privadas sem fins lucrativos seria um contra
senso. Nesse caso, não faria diferença alguma conhecer-se ou não a
existência da regra básica contida no art. 19, I, da Constituição. Saliente
se o princípio formalmente aceito de que as Constituições não contêm
disposições inócuas.

Além disso, a doutrina constitucional tem classificado as normas
constitucionais que contenham vedações ou proibições como normas de
eficácia plena 1. Admitir as ressalvas contidas nas LDOs como aplicáveis
às entidades eclesiásticas seria tomar letra morta aquele dispositivo
constitucional, transformando-o em uma norma absolutamente ineficaz.

Observe-se, também, que a previsão constitucional de
"colaboração de interesse público" não se realiza, necessariamente, pela
transferência de recursos financeiros à entidade religiosa, uma vez que
esta pode-se manifestar de outras fomlas como, por exemplo, uso de
terrenos, móveis ou equipamentos. Isso comprova a necessidade de
expressa disposição legal que regule a transferência de recursos para
entidades religiosas em cumprimento ao art. 19 da CF.

Outro argumento que reforça a necessidade dessa lei específica
para regular o dispositivo constitucional é o de que não existe subvenção
que não seja de colaboração e de interesse público. O convênio, que é o
instrumento utilizado para formalizar a transferência de recursos, é, por
definição, um acordo de vontades de interesse comum (do ente público
e da entidade privada), e havendo interesse do ente público inegável é a
existência de interesse público.

Portanto, enquanto não editada a citada lei, estaria vedada, salvo
melhor interpretação, qualquer tipo de transferência.

Mais um ponto que merece esclarecimento é o termo "subvenção"
utilizado no art. 19.
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Subvenção, que vem latim subventione, significa receber auxílio
pecuniário concedido pelos poderes públicos, qualquer que seja a
discriminação utilizada para tanto.

Portanto, o termo empregado no texto constitucional não se refere
ao tipo de transferência corrente definido nas LDü's com esse título,
que se restringe às transferências para suporte de gastos com educação,
cultura, saúde e assistência social. Ele foi empregado em termos bem
mais amplos abrangendo todo e qualquer tipo de transferência de recursos,
incluindo os auxílios, as contribuições correntes e as contribuições de
capital, a fim de não estimular qualquer forma de interferência do poder
público nas igrejas.

E, mesmo considerando-se que a intenção do legislador constituinte
foi referir-se à subvenção, nos termos técnicos das leis financeiras, a
boa interpretação leva a concluir que tanto as contribuições quanto o
auxílio estariam também vedados.

Isso porque das quatro formas de transferências atualmente
previstas nas leis financeiras é a subvenção a forma mais "aceitável" e
com menor nível de exigência para sua concessão, afinal ela pode ser
concedida diretamente na lei orçamentária, não exige lei autorizativa
prévia e específica, bem corno não exige processo seletivo.

Não haveria sentido em que a Constituição proibisse a subvenção
e permitisse as demais formas de transferências para as entidades
religiosas.

Finalmente cumpre destacar que é possível ter havido, no passado,
a aprovação de dotações orçamentárias para essas entidades ou até
mesmo a execução desses créditos orçamentários. No entanto, a
existência desses precedentes, no caso concreto, não permite que outras
violações ao citado art 19, inciso I, continuem a ocorrer.

lSILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constituicionais. 6. ed., São
Paulo: Malheiros Editores, 2004
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