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Locombee Nevesdo SiMo
AdvogÕdosAssoclodos

ExcelentissimoSenhoÍ Íúinistro

da Açao Direla de

lnconstitucionâlidâdê
no4.439

NACIONAL
DOSBISPOSDO BRASILA CONFERÊNCIA
religiosa,com sede no SE/Sul,QuadÍa801,
CNBB, organizaç.áo
Conjunto'B'. em Brasíliã, DF, anssila no CNPJ sob o n"
por sêu advogado(proc!Íaçoesãnêxas),vem,
33.685.686/0001-50,
respeiiosamente
e comfundamento
no ãdigo7", s 2ô,da Lei9.864,de
1999,requerersua glbissrãg, como amicus cuãde, na AçaoDiretade
da
Inconstitucionalidadê
no 4.439, propostapela P.ocuradora-Geral
Repúblic€,
emexerc'cio.
que mngregalodos os Bisposda lgreia
A requerente.
Câtólicacom domicílioc€nônicono Brasjle que,de âcordocom o arligo
públic€s
as
30de seuEstatuloiópia ânexâ),iÍata com ás a'noridãdês
queslôesqueiolerêssam
ao bemcomume à missáoda lgÍeja,tempoÍ
Ínalidade
e objelosprecipuos,
paraa
a) exercero magistéíodoulíjnâle a atividadelegislativa
lgreja CâlólicáApostólic€Romanâno Bmsil, sêgundoas
normas
do direiloêclesiãsücol
sÉ^d, owdo ., conlunb Á
k' cD se

tú1 c.p 7ôe.eì5 ldb

0r

Locombee Nevesdo Siivo
Advogodos
AssocÌoclos
b) Íeprêsentaf
o Episcopâdo
b€sjtêirojuntoa oulrasinstâncìas,
inclusivê
públicas;
ás aulorjdâdes
c) cooÍdenar
ê subsidiar
a âçêopastorat
oígánic€
do Episcopâdo
B€sileiro, em todo o teíítório nacjonât,atcançandoâs
allvidadesde naturezaretigiosa,educacionat
e cullural,de
beneiicência,
deÍlantÍopiae de assiíênciâsociat;e
d) êdilâr,publicar,divulgêr,vendere diskibuirdoclmenrose
subsidios
da CNBBe da lgreja,úteisao cumpimenlodê sua
missãoevangelízadora,
sobfoÍmâde livÍos.bÍochuÍas,
iothêros,
lomais,revistas,Cd rom e oúÍos mêjosgráÍcosolr digirais
IncorpoÍadospêla tecnologia,nos teÍmos dâs atineas

A açaodireta,por oulrclado,prelende,
sem Ézão diga-se
de logo,assentaÍ
queo ensinoreligioso
emêscolaspúbticês
só podêsêr
de naturcza não-coníessional,
com proibigãodê ãdmissãode
professoresrepresenlanles
dasconfissõesÍetigiosas
PaÍâianlo a auiorapedesejaminlerprerados
o arligo33,
câprlê ss 10e 20,da Leino9.394/96,
eoâÍligo 11,S 1" do,AcoÍdo
enre a RepúblicaFêdêrativado Brasile a SântaSé retalivoao Eslaiúo
JurÍdicodâ lgrqa Católicano Brasit"ou, deste úttimo,declaÍadaa
inconíitucionalidadedo tÍecho 'câfórco e de ouÍrás cortssões

A relsvânciâsociâldã queíáo, bem 6omo a nãlureza
intêrdisciplinar
do 1ema,íoram destacadas
n3 pÍópnapetiçãoiniciat,
emborasob ólic€ manifêstamente
pois a intêrpÍêlação
equivoc€da,
tã
deduzldâ
nãoe a melhoÍ,nemmuitomenoscoÍreta,na medidaem que
lanto o principioda laicidadedo Eíado, quantoo fato de o ensino
religioso
constituir
disciplina
de mâtrÍcula
íacultâtiva
dasescolaspúblicas
de ensinoiundâmêntal,
não podemser viíos comooblláculosa que
êssêênsinôsejâde nálurezâ
cônfessionâ1.
roÍ(!rì @r eodceFT@.r5

eoíÈ-DF

Locombee Nevesdo Silvo
AclvogodosA$ociodos

porôãosê lrâlarde disciplina
Aliás,juslamênlê
de matícula
obrigaiória(o que atendeao @mandocontidono ârtigo 19, l, dã
Conslituiçao
do Brasll),é que o ensinoÍeligìosopode € deve sef
minisÍado de loÍma corÌfessional,
isto e, poÍ ÍepÍesenlanles
das
poisse ouÌÍáior a rcÌurêzadessâdisciplina
coníssôesreligiosas,
êlâ
deixaúde ser ensinorcligiosopaÍaassumira cêracteríslica
de ensino
sobÍe religiões,em absoluloconfrontocom o arligo 210, S 1o, da
dã RepúblÌ€
Coníituiç3o
Alémdisso,pleilearrcti|arquaiquer
lrechodo "AcordoBrasil
SanlaSé"signiÍíca,
em últimaanálise,
invalidáloemseulodo,pÍ€tensâo
que se apfesenta
quãndo3 expÍessão
despÍoposib&,p.incipâlmenlê
quesrionâdâ
quenãohá privilégio
mostrâ,
êxâtâmênlê,
âlguÍn.
A pêrtìnência
da matéÍiâem discussão
na ADI4439coÍnos
objelivos dâ íêquêrênlê.cújâ rêprêsêntâijvidâde
é êvidênlê ê
justiÍcao pedidode admissão
inquesiÌonáveÌ,
à lidequeorase formula,
pertinentes,
de modo a peÍmitka apÍesentaçáo
das maniÍeslagoes
peloTrìbunal.
inclusive
naopoÍtunidade
dojulgamenlo
pede,rcspeitosamente,
PorÌssoo requercnte
sejadefeidoo
sêu oêdidode admissão,camoanicus curraê,nâ Aç3o Diíêtadê
Inconslilucìonâliüdê
no 4 439.á íim dê que possa.a tempoe modo,
apÍesentaÍ
suasmaniÍestaçoes
sobfea questãosubmetida
à aprcciaÉo
do EgrégioSupremoTriblnal Federâl

B|asÍlia,
26deoutubro 2 0
tï

F--., .J,!

Femando
Nevesda 9rÍúa'

CONFERENCIÁ
NÁCIONÀIDOS
BISPOS
DOBRÂsIL

SG.n" 0879/10

PROCURAçÃO

A CONFERENCIA NACIONAL DOS BÌSPOSDO BRASIL - CNBB,
orgânização Ìeligiosa, inscÌita no Cadasho Nacional de Pe5so6
com sedeno SE/Sú S@dra 801,
Iuldicas sob o no.33.ó85.ó861000150
Conjhio "B", Brasília/DB neste ato ÌêpÌêsentada poÌ seu SeaeüáÌio
GeÌal, DOM DMAS lÁRA BARBOSA, bra.rileiÌo, soÌteiro, Bispo
auxiÌie do Rio de JdeiÍo, poÌtador da cédulâ dê id€ntidade RG n"
13.203.805- SSP/SP e imcrito no Cadasiro de PessoasFísicas do
MinietéÌio da Fãzoda sob o n.s 306.436.736-04,
residentee domiciliado
ern Brasilia/DF, poÌ intemédio dsle inslÌumenlo paniculd de
o Dr.
Procuação/ nomia e coìstitui seü bastante proúúdor
FERNANDO NE\TS DA SÌLVA, brasiieiÌo, csado, advogado inscriio
na OAB/DF sob o n.e 2.030, con mdereço pÍoÉssional no Setor
tloieleiÌo Sul (SFIS),QuadÌa 06, Bloco E, Ed. Barïd3s Afltu Potk,16"
ddd, Brasíliâ-Dl, a q'rêm conJêÌeos poderes da cláusüla "ad judicia
et extÌa", nos teÌmos do artigo 5" da Lei 8.906/94 espeiaìÌnenie pda
atuaÍ perante ao Supremo TribuuÌ FedeÌal, nos âuto6 da Ação Direta
de lncoNtitucionalidade n" 4439.

BiasiÌia-DB22de outubrode 2010.

Do
.P.F.n.q306.536.73
604
ècretânoGdàl da CNBB
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corFERêNctat{aclo aL Dos ElsPos Do BRASIL
ESTATUTOCIVIL DA
NACIONALDOS BISPOSDO BRASIL
CONFERÊNCIA
Fìnse sedê
caPlTULol- Denominação,
NACIONALDOS BISPOSDO BRASIL,nêste
Art.l'. A CONFERENCIA
_adá
laíroerìpe a sigâ CNBB ou s'-roesmen'eooJ
deno-r
EsÌdÌLÌo
ern
constiiuida
civj, dê direitopÍivado,
e umaassociação
Coníerência
e objetospreclpuos:
1952.quetemporÍÌnalidades
a) exercero nragisterodoutrinalê a âÌividadelêgislallvapa|a a
RomânânÔBÍasl segundoas normas
lgrêjâCatólicãAposióljcâ
do dirêiioecesiásticoi
bÍãsileirojunlo a outÍas instáncas,
o Episcopado
b) reprcsentar
p!blicasi
às âuÌoÍidades
incLusive
c) coôÍdenafe subsidiara ação pastorclorgânicado Episcopâdo
as atjvidades
âlcançando
em iodoo teríltódonacional,
bÍasileiro.
e cultuta,de bênêÍcêrìcade
educaclonal
de iatuÍezarêligiosa,
sociãl:ê
ÍlanÍopiae dê asslstência
d) ediaf, pubLicâÍ,divulgar,vender e dislrbulr documenlose
0e sua
slbsídiosda CNBBe dâ lgÍeja úteisa0 cumpnmênto
io
soba ÍoÍmade livÍos,brcchuras, hetos,
rnissãoevangeizadorâ.
jornais rêvi;tas,Cd rom e olkos meios gÍáncosou dlgiiais
pèlatecnolosiâ,
nosiermosdâsalineasãnteÍioÌes
;icorcorados
ParagÍafoúnico:A CNBBinspirâesta suâ âçãopásloÉlna Biblla
do lìlagisleíoUnvercalda lgÍEae na linha
nosdocurnenlos
Saqrada.
de açãoÌÍaçadaPeloEpiscoPado.
com os diversossegmentosda reâlÌdade
Art-2'. A CNBB felacionâ-sê
social e pollilca do Bmsil blscândo 'rnra
cultuÍal econÔnrica.
construiivaPaíaa prcmoçãontegraldo povoe o Dem
colaborâção
rnaioÍdo PaÍse, quandosolicitadaajudândonistoaos Bisposdas
a estâsêquvâênÌês
êclesiásticâs
d ocêsese ciÍc!nscÍicÕes
públicasâs questôesque
Art.30. A CNBB trata com as autoridâqqs.
dP lgrela
eà rnissão
ao bêmcomLlm
inteÍessam
,È

L
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CONFÉRÊNCIANACIONÂL DOS EISFOS DO BRASIL

Art.4'. A CNBB tem seu EsialuloCanónicoe RegimêntoapÍovadosPêla
AssembléiaGeral, os quais sáo tidos como paÍte integÍantee

dêstêEsiaiuioCLvil
complementar
do
a CNBBos dispo5ilivos
Paà.1tìío único: Ap camse Larrber
-oÍnas
dã lgJea caró ca
codiõooe D íeitocàro^ co e oerìàrs
A CNBBtêmsedee ioÍona cidadede BrasíliaDistÍiìoFederai

paslora:s
e solais oode'àcíè-e
pa a àlnqirseusobjêÌrvos
a CNBB,
r"g onais sec'"Iè]as coni'sões ou
manterÍìiias. repiese-taçoes
oarleou egràodo Pá'
ê-r qudlquer
dêpaíldnerÌos.
ê Govêíno
Organização
ll - Constituição,
CAPITULO
da CNBB:
SáoóÍgãosconstitutivos
a) a Assêmbe1aGerali
b) o Conseho Permânênlei
Pasioralì
EPìscoPal
o Conselho
GêÍa;
o SecÍêiaÍiado
Reqlonais:
Episcopâis
os Conselhos
pelaAssembleia
estáves, consiituidas
Éplscopais
âs comlssÕes
GêÍal
co;
hÌ o Consêho Econorn
Flsca.
i) o conselho

d)
ê)
f)
g)

CanÔnico,
dâ CNBB,nosteÍnrosdo ad 9odo Estatuto
são mêmbros
BÈsil
e
os a ee
todos os Bisposcom domicíliocanÔnicono
no diÍeiÌoecesiáslico
equipaÍados
PeÍádÍafoúníco: Todosos ÍnembÍosda CNBBÌêrn voz aÌNa e
e do Regimento
canônico
passúânostermos
e limiiesdo Estatuto
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|
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CONF!RÊNGIA NAçIONAL

ifiry 3Fui€drrórir s oitrof!Ìe
Èin !.,110i31641
DOS BISPOS!q!|tÂ!}tÊ--

e CtlAe poaera reconhecera vinculaçãode orgânÌsmosnão
conro dlsposÌono air. 12 do Éstatlio
de confoÍmidade
epÌscopais,
de
iânônico paÍamaÌoteíúcia nârealÌzação
Geral
DaAssembléia
Geral'dirgda pela
Art. 10. A cNBBiem comoóÍgãosuprêmoa Assembléla
da CNBB
PÍesÌdência

no arl' 30 do
indicâdas
Gêralas atÍibuiçÕes
CabêÌnà Assembléla
'Art.11.
""
dacNBB
É"ãirrocrnonl"o,enl.êasqualsa deêlegeÍ a Ptesidência
ÉpscoPaisPastorais
dâs Comrssões
e os pfesidentes
ao
ParaaÊto unico: A AssenbleiaGerd oode delegàrauibJçÕes
-os
rrnrÌesdo
consletnoeernarenre a D,esoenciâou à Loric<óes
direitoêcesiásticoe do EsialuioCanônico

umavêz por
Geralda CNBBreún+se,odlnanâmênlê'
Àrt.12.A Assêmbléia
Permânenie'
do CÔnselho
pÔÍconvocação
ano.e, êxtÍaordinarla'Íênte,
no
na loÍmaeslabelecida
Õude no mínimoumiêÍçode seusmembros,
Dlê<rdè_ca
doConse'o
Eiscáíaz_
ColsFlno
-oi""oo, prtto.r, * C. selhoEconÔmico'oo
e seuRêgimento
o EstaiutoCanônico
sê conforme
e a substil!Ìção
PeÉdnfÒÚnico:A s$essãôem casode vacáncia
farsê ão de
temporários,
.-Ë".
a" uu"en"iu ou iÍnpedimento
e seuRegÌmenìo
acordocoÍno EsiatutoCanônico

oa
do 'onselioPernãne1lê
A É . 1 3 . a conposiçèo

porêlelçãoÌem
de câÍgosêsiáveis,peênchidos
AÉ. 14. Todosos mandatos
a duÍaçãode quaÍo anos.
Do conselhoPermanente
e a"orìpanhàTenro
PÊ-ìane_ree ò ó_gaooe orienidcao
4n. 15.O Conselho
_cJladoc
oen 'ono
d e'ê v
oa àI-açâooa C\BB e oosorganisrros

'(il*--,""

CONFERÊÌ{CIÀNACIONA! DOS BISPO

no Eslaluto
órgão eLelivoe deljbeÍaÌivo,nos limtes esiàbelecidos

os
oa CNBBa PÍesidèncra
Àn 16.Consli-eÍro CorselhoPêÍmanenÌe
s e os nenbÍos oos
Pastora
Fs dès^onissôes' DisLopais
ore>iden
no
coÌì 0 d'spo<lo
s de -oriormidãde
s Regio_à
co.sê no>EDlscopã
Canônico
aÍt 66 do Ésiatuto
indicâdas
êxerceÍas âlrlbuições
ao ConsêlhoPêrrnanente
AÍt. '17.Compete
nosaÍts.4979e 80do
três vezesao ano,
oídlnaÍiamente,
rcÚne-se
PeÍmânentê
Art. 18. O Cônselho
nâ Íormâestabelecidano aÍt. So caput do
e, êxtÍaoídinaíiarnente,
CãnÔnlco.
Esiâtuto

e
Vlce-Presìdenìe
â Presidenle,
A r t . 1 9 .A P r e s i d ê n cdi a C N B B c o n s l i l u l ddo
da Coníe€ncia
é ÕórgãÔdirlgentee âdministÍativo
Secreiáro-GerâI,

urna vez
Íeúne-sê,ordlnaÍÌâmente,
Art.20.A Presidência
do Prcsidenie'
por convocação
extÍaordÌnariâmente
e
conjuntado Vice'Presidente
desteou sollcitaçáo
GeÍal
ao Presidenìe:
especiÍcarnente
AÍ. 21. Compete
ê CNBBece_iàstae cvi'rerlê èl'váe
'eqalÍrê1le
â Ì Íepre(enlàr
p.""nu""n,".
PràÌica os odos
jsiÉilvose comeÍciais
decorrentesi
âdmln
GeÍã' do corselho
dã Assenoleia
e pÍesorÍas íeünioes
D ) convocaÍ
Ddsloral
e od PÍesidênc?
É"r.un"ntË.oo co"="rnorprscopal
da CNBB,editâ'do-osem sua
c) orom!oar os atose documentos
por outro meìo
particulares,
ãrúii""êo "1""r, ou, ern casos
idÕneoi
:1.1.
adminisiíafft/osi
singulaiês
d) baixardecrctos

1. litct0ir.È!Dlt6
t!!!!iti i:iii !iÈ g,ttÉA9

COiIFERÊI{CIAÌ{ACIONALDOSBISPqS DO BRASIL

quelhepaÍecerconvênrenÌei
ê) delegâras atribuiçÓes
Lon poderesespecr'cospaía a oÍalcã
n consl;turI
Dlouutaooíes
adrgoiê
naalínea'a do presênle
.losatosprevistos
dì .elebÍarcônvèn:osom pessoàsísicds e oessoasiurdi as de
dirêiÌôD-o -o e onvado.v<ãndÕalêndeàosÍn5 êsÌèiLiáos dã
CNBB.
civis,o Presidente
PaÁanfo único:Noe\etciciode suasatribulções
para
ê deegados,
advogâdosmandatá.ios
da cúBBpoderáconstiiuif
pamo bemda entidadê
a práticade aiosq!e elejulgarconvenlentes
em suas ausènoase
substituio PresÌdente
AÍt.22. O Vce-PÍesldente
rmpedrnenÌos.
DoConselhoEpiscopalPastoral
Art.23. o conselhoEpiscopalPâstolalé o órgãoexecuÌivodas decjsÓes
cabêndoPeímanenÌe
pastoÍais
Geralê do Conselho
da Assembléia
dã PasiorâOlqânlca,em âmblto
e a côôrdenâção
Lhêâ promôção

da CNBBe
Paslorala PÍesidência
EpiscopaL
o Conselho
Art.24. Constituem
Pastomis
EpÌscopais
dasComissôes
os prêsldentes
Geral
Do Secreta.iado
da CNBB'cuja
executivo
GeÍalé o órgãopermanenie
Art.25. O SecreÌarìâdo
peLoeconomo,
gestãoé aiíbuídaao SecÍeÍárioGêral,coadjuvado
adj!nlos
dê subsecÍetárlos
coma coLaboEçáo
DosConselhosEpiscopaisRegionais
pelaAssenbe â Gerald CNBB'"ìco1aoo
Art.26. Nas'êooesdeiT:radas
Regro-âisÌo Tadosae rodosos
Têo d; uonsê1osEoscopars
na Íegiáo
da CNBBdomiciliados
membíos
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competeo

ç-a r t . 2 7 . A o s c o n s ê l h o sE p r s c o p a iPastorais
b5
dô EslâtulôCanônLco
ân
no
indica.las
atnbu,çòes
Dos ConselhosEconômicoê Fisôal

ConsêlhoEconomico

* * R"Íil.ïï;".Íï"'ff"
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,.-r d.t^dhdaoït:illï"tr'-"ïï":ì""::
Econoni.o
art.2e.o co-sêrho
e del
alribuídas Pelo djrêìio eclesÌástico

;:Ï"*
ï:ïã,:::ïffi
:li.L"',";.r:::"."s:";"mff'',:f;'fl

l'i:"iitï"tre!l::lii:i_ff
;,,ff
ï::ïr"1,irï,,
quàndo e como o dreito eclesâsÌlco
êrioirêrnDaÍaa valldadede üs atos

ConsêlhoFiscat
elege denÍê os membÍosda CNBB'un
Art. 30. O ConselhoPermânente
qle náo
ê doisslrprentes

ã."'"iinãii*ì, i"""tt'oo d; Íês litulares
Episcopal
do cônseLho
os iniesÉntes
;l;ã;#;"ïã;;;nÍe
'ie acoÍdocom o
Peíágnfo tnico: O ConselhoFìscâlíuncione
daCNBB
Rêgimenio

.,li..'-

i,*n,tÌ'llltíl''*SÈLul**
ir!.i!:+!iv?dàriria a Í:rfor:ìrè
GOI{FERÊÌ{GIANACIONAL DOS BISPOg DO EÍ'ÂSI|"

co
FrscaÌ
Art.3'1.Ao-õr1serho

G e.

'-rir
p.?:]"":
p.re".r t noamenl.d",
'êspe

ro da
a oe"oeràcáodeíelarlo d
.;;"no'
õ ;Ë;;
"aÍd
oèt monralda c\BB cÔrnodos bãa'tcos
ãJni"i.:.ç"o 'inancea" e
de rnanoâÌo
e de ênceíamento
ãnLrais
dos Bens
caPÍTULoìll- Patrimônioe administraçáo

imóvêis'movers'
O patrimôniodã CNBB é consiituidodê bensvenha a possurÍ'
-:
^Art.32.
ìTtulose varoresque possuaÔu
;J;;;;t*
seus bêns' dê
ãiJ"JÃ-o.l o"*ti"* e rêsados de re'da de
ajúas-d€
LsÍejaspaÍticulaÍes
oã
.dê
assrm
e benreltores'
"ó"ttil,içÕesìas
""toã"1"",
oo" 'irnbros colaborâdores
ãiì"á" l".tlrriço""
Ìícito
a qualqÌreÍtitllo
ã,ji"li t"*, c," lheadvênham
"ãrïi"
êcorôl]lo Írn-:lce.:
Art.33. Compereao SecÍÊÌao Gerè a adninrsl?cèo ê co-r a ãruodoo
oo' le's oa c\BB em noÌe da Ples'dè-ca'v pertnê e do
."" 's 1o nèsda r'ei:'èç;o
â" ;;. ;;
""","" uìrveÍsà e pan:cL' oen cono do Fstàl-lo
diÍêrtoecesastico
CNBB
daPÍoPra
cà.ôncoe direirzes
no adigoantênorcaDeao
rndicadas
dãsaÍibuiçÔes
Ârt.34. Noc!mpÍimênto
secÍetário_Gerâl:
chequesou
a) ÍealizalÍansaçóesbancáÍiasemtir e endossar
0fdensbancafas
adÍnlijredêmitÌfunc|onanos:
seruiços'
b) contÍaiar
pLanode
c)
-' propor à aplovâçãodo CoÌìselhoPermânenteo
da cNBBi
e patrlmonial
ãrÀãniz"çao
"atini*tarÌva
convenrenle
quelheparecer
d) delegafas aillbulções
Aít. 35. As

'eo ecentaçóes íeg o-ar(

sec'elalla'

oI
"omissões
penâde

;"'p"#".,r;;";;-;," -:potêrára o èi 6' só oooeraosob
de qJalque'
aí oìeraÍ ou compÍoneÌer'
-'.a""
;,i:.'."" "0"""*.
"
. pÍesÊIÍàn'a 'ob oáq eí nooa.oâdê or"ìr'"
pe'osec'eia'io'
durori"àdos
,il; *ool;'u";;;.;;i;, ;;"'",' se oev'dànenre
ormas aor rt<'anvas dà cNBB
ãi
ë#
ro o câso. as ie%'enÌesa ãÌos de
ià^ï"r",'""ì;-q"*0"
a d mn r s ú ã A ãeon r a o r 0 l n a r a

,4j'jÍ

"iiï":1*':"*:l;:$lr'-**'*-

'"

'""""'"'

;iìil!'l;irrrcs
i ro:r'-;'rLiìi"i"ç
iiì.ou ÍerFl:
ç\

YT

rÉ.i 4 dríiiinÈ

GONFERÊìICIAI{AGIOI{ALDOSBISPOSTOEÉAIIIE

da CNBBnáo adquiÍem,poÍ nenhuíniíulo
Aít.36.os mernbros

qualquêÍ

da Coníerência
dlfêiÌosobreo pa1Íimônio

^"" â":$?:"JÍiJiiïiã1""qïi:#"'#:ï
.".i",:i
:ff;*"'Ëi!!,

i:i':'''ïJïÏ:
:rií:;"::tr'ru*g"H:":ï:ïïlï*::
equNâLenÌes

no BrasL os
sociais
e nasatividâdes
insiiiuclonais

Art.3E.ACNBBaPca
dos
mânutenção

somenÌenás

e doaçôesque ÍecêbeÍ
as subvençóes
Art.39.A CNBBaplicará
a qLreestiveremvinculadâs.
Ínalidades

em lrvros
escitulaçáode suasÍeceilase despesas
Art.40. A CNBBrnântém
suaexatidão
oe assegLrraÍ
capazes
r-Âvêstidos
de formalldades
nêm
art.41.Os nerb os dá CNBB nào êspo_demnem solidária,
emnomeda
q-e'^'en conlraídas
s- os:diè'aÍìênte,pelasob|gâçÕes
Conferência
GêraÌsê TÍansitórias
lV- DisposiçÕês
CAPITULO

duía!ï",
art.42.AcìBBrem
ji",lliil.":"ii::,.ï';:Ì.',ï
ilìj"àï[]lX1;
ptesenÌes
fm € poi mâoÍiade dÕisiêÍçosdosmêmbrcs

parasrcfo
E1.^" *
unico:

p?lïl;"l""";.""j_i,,ï!ïË

"11Ìjl,i j;;;;
j.ïilt'""-"ff
',;;,,'o
o"
;- Hx'"#'ïi!:'"ï
::;i,,
podeí
públi'o
ìdo Ìa enlrdadeao
lrìïì.ã-"" aiiil

ou ìâo exsi

Gêral
confoffneo desiqnèÍa AssêrnbleLa

desie
os casosomis;osou duvidosos
íesolver
à Prcsidência
Art.43. Compete
Civil ad rereHdum'lo conselhoPerrnanentê
Estatuto

ÂFGi3Ìãi
i,-iìi'i:! iË!:ii! úú!liÉ
!!.ou 3F!!vãià ii.:ã 4 *it'ofiÌ4P
ç\

YT

I{ACIONALDOSBISPOSDO BRA5I|.
CONFERÊNCIA

Geral
Assenbléia
O orese_ieLs'atuloso podeÍaseÍ le'orrãao oosêLs-re'nbíoscoÍn
I ; p'êsen-êà 1 áiora de
-'"i.ãiãa" ú,
ôosvoentese rârooervgorao
i"lo**'o" ";.
"bso-ìa
""ti, enÌào
"ài.
a vgêrcr do fslaiuroanle'oÍ
Lessdndo
seÍÍeors_rado,

Fummúã+anas
;assÍÀs
r. iF.0tì!61Í:! DE

i,.iú'ilii'ü]ï,-i'ollll!i
lli o-t
ÊPlsllld/if liiiflrli:

ìtit zrh8,

