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PROJETO DE LEI Nº______, de 23 de dezembro de 2021. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Fica garantida a livre manifestação religiosa em 

qualquer ambiente, no âmbito do Estado Espírito 

Santo, nos termos do art. 5º, inciso VI da 

Constituição Federal. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica garantida a livre manifestação religiosa em qualquer ambiente, no 

âmbito do Estado Espírito Santo, nos termos do art. 5º, inciso VI da Constituição 

Federal. 

 

Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se por livre manifestação religiosa 

pública e privada a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da 

lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

 

Art. 2º Qualquer ato de intolerância religiosa, assédio religioso ou congênere 

deverá ser punido de acordo com a legislação Vigente. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação 

 

Sala das Sessões, 23 de dezembro de 2021. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 
Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição tem por finalidade garantir a livre manifestação religiosa 

em qualquer ambiente, no âmbito do Estado Espírito Santa, nos termos do art. 

5º, inciso VI da Constituição Federal. 

 

Primeiramente, vale mencionar que, a Constituição Federal, em seu o art. 5, 

inciso VI, consagra como direito fundamental a liberdade de religião, 

prescrevendo que o Brasil é um país laico. Com essa afirmação, consoante a 

vigente Constituição Federal, o Estado deve se preocupar em proporcionar a 

seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a 

intolerância e o fanatismo, haja vista que a liberdade religiosa foi expressamente 

assegurada, uma vez que esta liberdade faz parte do rol dos direitos 

fundamentais, sendo considerada como uma liberdade primária. 

 

Nesse mesmo sentido, está em vigor a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 

alterada pela Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997, que considera crime a prática 

de discriminação ou preconceito contra religiões, com pena dosada de um a três 

anos de reclusão, além do pagamento de multa. 

 

A vista disso, qualquer discurso contra a intolerância religiosa ou assédio 

religioso que não tratar da importância da neutralidade religiosa em nosso 

País, é hipocrisia, pois, tanto a liberdade de opinião e a inviolabilidade de 

consciência são asseguradas por nossa Constituição, haja vista que o Estado é 

laico e, sobretudo, não deve estabelecer preferências ou se manifestar por 

meio de seus órgãos, muito menos, dar preferência a indivíduos e/ou 

privilegiar uma ou algumas religiões sobre as demais. 
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A título de informação, de acordo com a pesquisa Datafolha, no Brasil, a 

informação publicada afirma que 50% (cinquenta por cento) dos brasileiros são 

católicos, 31% (trinta e um por cento), evangélicos, e 10% (dez por cento) não 

têm religião.  

 

Por fim, qualquer ordem que visa coibir o direito do cidadão de exercer 

livremente sua religião, em um ambiente de respeito às diversas crenças, 

religiões, ritos e símbolos sagrados, garantindo uma proteção efetiva 

externando de forma evidente para o cidadão de que o Estado brasileiro não 

será conivente com a violação de direitos humanos de nenhuma pessoa, pois a 

dignidade da pessoa humana é valor regente de nosso Estado Democrático e 

sua preservação é uma obrigação compartilhada por todo o Poder Público e por 

toda a sociedade. 

 

Ante a todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para aprovação 

deste Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, 23 de dezembro de 2021. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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