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DIRETORIA DA PROCURADORIA 
P A R E C E R T É C N I C O 

 

 
 
 
 
Projeto de Lei nº 349/2020 

Ementa:“Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 

de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Igreja 
Missionária Aliança com Deus em Itapemirim, localizada no 

Município de Itapemirim/ES.”. 

Autor:Deputado José Esmeraldo.  

 

 

I – RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 349/2020, de autoria do Deputado 

Estadual José Esmeraldo, cujo conteúdo, em síntese, “Acrescenta item 

ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 

de utilidade pública a Igreja Missionária Aliança com Deus em 

Itapemirim, localizada no Município de Itapemirim/ES”. 

 

A matéria foi protocolada em 16 de junho de 2020, lida no 

expediente da Sessão Ordinária do dia 22 do mesmo mês e ano, 

aguardando a publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo. 

O presente Projeto de Lei veio a esta Procuradoria para exame e 

parecer, na forma do disposto no art. 121, do Regimento Interno 
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(Resolução n° 2.700/09). Distribuída à matéria, coube-nos examiná-la e 

oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA. 
 

O Projeto de Lei nº 349/2020 é de autoria do Deputado Estadual 

José Esmeraldo, e tem como escopo, conceder o título de utilidade 

pública à Igreja Missionária Aliança com Deus em Itapemirim, localizada 

no Município de Itapemirim/ES. 

 

Em sua justificativa o autor enfatiza que:  

 
“A Igreja Missionaria Aliança com Deus Em Itapemirim, 
com sede em Itapemirim, é uma Sociedade Civil, 
autônoma de direito privado, de caráter religioso, sem 
fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, que 
tem por finalidade pregar o evangelho do nosso Senhor 
Jesus Cristo, em prestar culto a Deus em espirito e em 
verdade, batizar em águas os conversos, em nome do 
Pai, do Filho e do Espirito Santo, consagrar os filhos dos 
crentes, ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das 
Escrituras Sagradas na pureza e na integridade, bem 
como promover a aplicação dos princípios e 
fraternidade cristã, assim como o crescimento de seus 
membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus 
Cristo, orar pelos enfermos, promover movimentos de 
evangelização e cura divina, como também motivação 
para o despertar espiritual, em todo território nacional e 
no estrangeiro”. [...] 
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Primeiramente, vale ressaltar que este parecer está restrito 

apenas aos aspectos constitucionais da proposição, portanto, não 

entraremos no mérito da questão.  

 

O Estado do Espirito Santo, por meio da Lei nº 10.976/2019, 

consolidou a legislação em vigor referente à declaração de utilidade 

pública no âmbito do Estado, e em seu art. 3º, deixa claro aqueles que 

poderão receber tal declaração, vide: 

 

Art. 3º Poderão ser declaradas de utilidade pública 
estadual, por iniciativa de qualquer membro da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, as 
entidades constituídas na forma de pessoas jurídicas de 
direito privado, com fins não econômicos, que 
desenvolvam no âmbito do Estado atividades de 
interesse coletivo, com o objetivo de promover: 

I - a educação gratuita; 

II - a saúde gratuita; 

III - a assistência social; 

IV - a segurança alimentar e nutricional; 

V - a prática gratuita de esportes; 

VI - a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio 
histórico e das artes; 

VII - o voluntariado e a filantropia; 

VIII - a defesa, a preservação e a conservação do meio 
ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável; 
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IX - o desenvolvimento econômico e social e o combate 
à pobreza; 

X - a experimentação, não lucrativa, de novos modelos 
socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, 
comércio, emprego e crédito; 

XI - os direitos estabelecidos, a construção de novos 
direitos e a assessoria jurídica gratuita de caráter 
suplementar; 

XII - a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a 
democracia e outros valores universais; 

XIII - os estudos e as pesquisas científicas, o 
desenvolvimento de tecnologias alternativas, a produção 
e a divulgação de informações e conhecimentos 
técnicos e científicos. 

Parágrafo único. As entidades deverão prestar serviços 
de natureza relevante e de notório caráter comunitário e 
social, concorrentes ou complementares com aqueles 
prestados pelo Estado. 

A instituição em análise neste Parecer, é a Igreja Missionária 

Aliança com Deus, entidade religiosa, que em seu Estatuto define seus 

fins, vejamos:  

 
ART 1º - Esta Entidade religiosa terá o nome oficial de: 
IGREJA MISSIONÁRIA ALIANÇA COM DEUS EM ITAPEMIRIM, 
com base jurídica na Constituição Federal, tem por 
finalidade pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus 
Cristo, em prestar culto a Deus em espírito e em verdade, 
batizar em águas os conversos, em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo, consagrar os filhos dos crentes, 
ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das 
Escrituras Sagradas na pureza e na integridade, bem 
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como promover a aplicação dos princípios e 
fraternidade cristã, assim como o crescimento de seus 
membros na graça e no conhecimento do Senhor Jesus 
Cristo, orar pelos enfermos, promover movimentos de 
evangelização e cura divina, come também motivação 
para o despertar espiritual, em todo território nacional e 
no estrangeiro, esta é uma instituição sem fins lucrativos. 

 
O Estado brasileiro caracteriza-se como um Estado laico, isto é, 

um Estado que não pode professar nem favorecer nenhuma religião 

(neste caso, instituição religiosa), para que assim, estabeleça uma 

separação entre Igreja e Estado.  

 

Portanto, o Estado laico deve abster-se de concorrer para o 

fortalecimento de uma religião ou instituição à ela ligada, conforme os 

ditames do artigo 19, I, da Constituição da República, vejamos: 

 
“Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:  
 
I - 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;” 

 
A Carta Maior é clara quanto a proibição de auxiliar igrejas e 

cultos religiosos, tampouco dificultar o seu funcionamento ou com ela 

manter colaboração de interesse público. 

 

O professor José Afonso da Silva nos ensina que a colaboração 

entre o ente religioso e o estado deve ser geral e não pode discriminar 

entre as várias religiões. Em sua obra - Curso de Direito Constitucional 
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Positivo, o jurista José Afonso disserta sobre o impedimento de haver 

colaboração de interesse público no campo religioso, vejamos: 

 
“Mais difícil é definir o nível de colaboração de interesse 
público possibilitada na ressalva do dispositivo, na forma 

da lei. A lei, pois, é que vai dar a forma dessa 

colaboração. É certo que não poderáocorrer no campo 
religioso. Demais, a colaboração tem que ser geral a fim 

de não discriminar entre as várias religiões. A lei não 

precisa ser federal, mas da entidade que deve 

colaborar. Se existe lei municipal, por exemplo, que 

prevê cessão de terrenos para entidades educacionais, 

assistenciais e hospitalares, tal cessão pode ser dada em 

favor de entidades confessionais de igual natureza. A 

Constituição mesma já faculta que recursos públicos 

sejam, excepcionalmente, dirigidos a escolas 

confessionais, como definido em lei, desde que 

comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 

excedentes financeiros em educação, e assegurem a 

destinação de seu patrimônio a outra escola 

comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder 

Público, no caso de encerramento de suas atividades 

(art. 213)”. (grifos nossos) 

 
Portanto, o presente Projeto de Lei não observa as exigências 

previstas na Constituição Federal, tão pouco se enquadra na Lei nº 

10.976/2019, que consolida a legislação em vigor referente à 

declaração de utilidade pública no âmbito do Estado.  

 

Sendo assim, o estado fica impedido de subvencionar entidades 

religiosas e, igualmente, manter com estas relações de dependência 

ou aliança, e, portanto, consolidando em óbice para a concessão da 

declaração pretendida, por ser inconstitucional, contradizendo os 

dispositivos insculpidos no art. 19, I, da CF/88 e da Lei Estadual nº 

10.976/19.   
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Para que não reste duvidas, vale mencionar que a Lei Estadual 

acima mencionada, que Consolida a legislação em vigor referente à 

declaração de utilidade pública no âmbito do Estado, revogou diversas 

legislações que vigiam antes de sua publicação, entre elas: 

 

 

Lei Ordinária N° 3.524/1982 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A IGREJA EVANGÉLICA 
PETENCOSTAL DE NOME "CENÁCULO DA PRECE", SEDIADA 
EM VILA VELHA. 
 
Lei Ordinária N° 3.523/1982 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A DIOCESE DE VITÓRIA 
DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA BRASILEIRA, COM 
SEDE EM CHÁCARA PARREIRAL, MUNICÍPIO DA SERRA. 
 
Lei Ordinária N° 3.519/1982 
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A "UNIÃO ESPÍRITA 
CRISTÃ", COM SEDE EM VILA VELHA (ES). 
 
Lei Ordinária N° 3.517/1982 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÄO 
DIACÔNICA LUTERANA, LOCALIZADA EM SERRA PELADA, 
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO - ES. 

 

  Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume 

as feições de uma típica inconstitucionalidade, formal, cujos efeitos, 

não custa repetir, fulminam integralmente a proposição.  

 

 

 

III – CONCLUSÃO 
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Ante os fatos apontados, conforme vastas razões mencionadas 

no parecer, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

349/2020, de autoria do Deputado José Esmeraldo. 

 

É como entendemos.  

 

Vitória, 30 de junho de 2020. 

 

Valmir Castro Alves 
Procurador Adjunto 
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