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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 311/2022 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção 

EMENTA: Veda qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia 

Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, em seus capítulos e 

versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 311/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Capitão Assumção, que tem por finalidade vedar qualquer alteração, edição ou 

adição aos textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo 

Testamento. 

A procuradora designada emitiu parecer pela inconstitucionalidade 

material da proposição, sob o fundamento de que a matéria de fundo do projeto 

afronta aos direitos fundamentais da liberdade religiosa, da liberdade de 

manifestação do pensamento, da liberdade de informação, e da criação e expressão 

da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. 

Estamos de acordo com a fundamentação lançada pela eminente 

parecerista no sentido da inconstitucionalidade material do projeto, haja vista que 

constitui censura a tentativa de suprimir a circulação de informações, opiniões ou 
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expressões artísticas, a qual pode ser institucionalizada por meio da previsão em lei, 

proibindo a informação de ser publicada ou acessada.  

Como bem pontuou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Reclamação 38782, citado no parecer, a “proibição de divulgação de determinado 

conteúdo deve-se dar apenas em casos excepcionalíssimos, como na hipótese de 

configurar ocorrência de prática ilícita, de incitação à violência ou à discriminação, 

bem como de propagação de discurso de ódio”.1 

Por outro lado, vislumbramos também o vício de inconstitucionalidade 

formal do projeto, uma vez que a matéria tratada está inserida no ramo do Direito 

Civil, por estabelecer regramento relacionado ao Direito Autoral, o qual pode ser 

entendido como o “conjunto de prerrogativas que são conferidas por lei à pessoa 

física ou jurídica que cria alguma obra intelectual, dentre as quais se destaca 

o direito exclusivo do autor à utilização, à publicação ou à reprodução de suas 

obras, como corolário do direito de propriedade intelectual (art. 5º, XXII e XXVII, da 

Constituição Federal)”.2 

Nesse sentido, seguem julgados da Suprema Corte, in verbis: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 92/2010 DO 
ESTADO DO AMAZONAS. VEDAÇÃO DE COBRANÇA PELO ECAD DOS 
VALORES RELATIVOS AO APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS 
DIREITOS AUTORAIS NA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS E 
LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS POR ASSOCIAÇÕES, 
FUNDAÇÕES OU INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E AQUELAS 
OFICIALMENTE DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL, 
SEM FINS LUCRATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
DIREITO CIVIL (ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL E, EM ESPECIAL, À EXCLUSIVIDADE NA 
UTILIZAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU REPRODUÇÃO DAS OBRAS AUTORAIS 
(ARTIGO 5º, XXII e XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO 
PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência legislativa concorrente 
em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao 
consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza 
os Estados-membros e o Distrito Federal a disporem de direitos 
autorais, porquanto compete privativamente à União legislar sobre 

                                                 
1
 STF. Rcl 38782, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021. 

2
 (ADI 5800, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107  DIVULG 21-

05-2019  PUBLIC 22-05-2019). 
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direito civil, direito de propriedade e estabelecer regras substantivas 
de intervenção no domínio econômico (artigo 22, I, da Constituição 
Federal). Precedentes: ADI 4.228, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
Plenário, DJe de 13/8/2018; ADI 3.605, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
Plenário, DJe de 13/9/2017; ADI 4.701, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal 
Pleno, DJe de 25/8/2014; ADI 1.918, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, 
DJ de 1º/8/2003; ADI 2.448, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 
13/6/2003; e ADI 1.472, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 25/10/2002. 
2. O direito autoral é um conjunto de prerrogativas que são conferidas 
por lei à pessoa física ou jurídica que cria alguma obra intelectual, 
dentre as quais se destaca o direito exclusivo do autor à utilização, à 
publicação ou à reprodução de suas obras, como corolário do direito 
de propriedade intelectual (art. 5º, XXII e XXVII, da Constituição 
Federal). 3. In casu, a Lei 92/2010 do Estado do Amazonas estabeleceu a 
gratuidade para a execução pública de obras musicais e literomusicais e de 
fonogramas por associações, fundações ou instituições filantrópicas e 
aquelas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual, sem fins 
lucrativos. Ao estipular hipóteses em que não se aplica o recolhimento dos 
valores pertinentes aos direitos autorais, fora do rol da Lei federal 
9.610/1998, a lei estadual usurpou competência privativa da União e alijou 
os autores das obras musicais de seu direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução das obras ou do reconhecimento por sua criação. 
4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o 
pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 92/2010 do Estado do 
Amazonas.

3
 (original sem destaque) 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS 
DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 10.335/2016 DO 
ESTADO DO MATO GROSSO. ISENÇÃO DA TAXA DE 
REDISTRIBUIÇÃO AUTORAL ARRECADADA PELO ESCRITÓRIO 
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO — ECAD. 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (CF, ART. 
22, I, DA CF). OFENSA AO ART. 5º, XXII e XXVII, da CF. PROCEDÊNCIA. 
1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do 
federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um 
Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A 
Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas 
matérias a presença do princípio da predominância do interesse, 
estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes 
federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a 
partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, 
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior 
descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 
30, inciso I). 3. A Lei 10.335/2016 do Estado do Mato Grosso, ao 
estabelecer isenção ampla para determinados usuários da produção 
intelectual, permitindo a utilização gratuita de obras alheias (privadas) 
por parte das instituições filantrópicas, as associações, as fundações 
e entidades oficialmente declaradas de utilidade pública, sem fins 
lucrativo, invadiu, indevidamente, a competência legislativa privativa 
da União (CF, art. 22, I). 4. O benefício produz reflexos (restritivos) no 
domínio da produção intelectual, pertencente ao criador de obra, 
traduzindo, assim, indisfarçada limitação ao direito de propriedade, 
matéria inserida na competência privativa da União. A orientação 
jurisprudencial desta SUPREMA CORTE sufraga o entendimento de 
que os entes subnacionais não possuem competência legislativa para 
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disciplinar substancialmente o direito de propriedade. Precedentes. 5. 
A norma viola materialmente o art. 5º, XXII e XXVII, da CF, uma vez que a 
permissão para utilização das criações artísticas cabe ao autor da obra, 
que detém o direito sobre a integridade de sua criação. 6. Ação Direta 
conhecida e julgada procedente.

4
 (original sem destaque) 

 

Logo, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro 

o ACOLHIMENTO do parecer jurídico pela INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

da proposição, nos termos exarados, acrescentando, ainda, a fundamentação acima 

redigida, haja vista vislumbrarmos também o vício de INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do projeto. 

Vitória, 3 de agosto de 2022. 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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